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Legújabb kombináczióm 
részvény ivekben , melylyel most a t. ez. közönség elé lépek, 2 csoportból, négy-négy legjobbnak ismert sorsjegygyei áll, 
melyeknek évenkint 32 húzásuk van és a befizetés tartama alatt 48 ft. kamatot hoznak. Ez oly összeállítás, mely minden eddi
gieket felülmúl és még semminemű intézet-, bank- vagy váltóháztól nem nyújtatott; miután még a nagyszerű nyeremény-chance-ok 
és óriási kamatélvezet mellett kötelezem magam a B. csoportban foglalt 1860-iki sorsjegyet, hat sorozata kihuzatik, 450 fttal 
visszaváltani. így tehát minden résztvevőnek minden esetben 100 ft. készpénze és külön 3 eredeti sorsjegye marad tiszta hasznúi. 

A i 1 magyar dijsorsjegy, évenkáit 4 Imzás. főnyeremény 250,000 ft. o. é. 
p c n n n p t 1 teljesen befizetett 400 frcos törők sorsjegy, évenkint 0 húzás 000,000 frc. 

i V / O U U U I l 1 brannschweigi 20 talléros sorsjegy, évenkint, 4 húzás 80,000 tallér. 

B. csoport 

szász-meiningeni sorsjegy, évenkint 3 húzás, 25,000 ft. ezüstben. 
E csoport évenkint 6 ft. kamatot hoz és 17 húzása van, fizetendő 16 részletben 20 ftjával 

33 „ 10 „ 
11860-ki állarasorsjegy, évenkint 2 húzás, fönyerem. 200,000 ft. 60,000 ft. 
1 teljesen befizetett 400 frcos tőrök sorsjegy, évenkint 6 húzás. 
1 braunschwegi 20 talléros sorsjegy, évenkint 4 húzás. 
1 szász-meiningeni sorsjegy, évenkint 3 húzás. 

Ezen csoportnak évenkint 10 ft. kamatja van és 15 húzása 17 részletben 20 ftjával 
35 „ 10 „ 

Mindkét csoportnak évenkint 32 húzása és a befizetés alatt 48 ft. kamatja van. 
Még meg kell jegyeznem, hogy mind a két csoportnál a résztvevő az első részlet lefizetése után egyedül játszik az egész 

nyereményre s nem kell ez utóbbit mással megosztani. 
Huzási sorozatok ingyen küldetnek és minden nagyobb nyerő táviratilag értesíttetik. 
Vidéki megrendelések utánvéttel eszközöltetnek. 

1261 ( 1 0 - 1 0 ) 

Físcher M. I. 
váltóháza a „Fortunához,*' hatvani-uteza 16. szám Pesten. 

Löwinger A. és Társa 
papir-

kereskedése 
Pesten, 

hatvani-nteza 6. sz., 
a „tanalóhoz" 

ajánlja a következő alkalmi czikkeket: 
Levélpapírok. 

100 db. névvel dombornyomat 50 kr. 
100 levél és 100 boríték dombornyo-

mattal 1 ft., 1 ft. 20 kr. 
100 db. monogrammal szinnvomattal 

1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr. 
100 levél és 100 boriték, mindkettő mo

nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr. 
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr., 

1 ft. 20 kr. 
W 100 levél és borítékhoz díszes 

doboz adatik. 
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég

gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft. 
1000 boriték csöpü papírból, negyedrét 

a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft. 

Látogató-j egyek 
a la Minute. 

Színes nyomatban 100 db. finom fehér 
bristolpapir 50 kr. 

100 db. finom színes karton 80 kr. 
100 db. finom franczia félfényü papíron 

1 ft. 
100 db. kőnyomata finom kettősfényü 

vagy bristol papíron 90 kr. 
Minden további sor 10 krral több. 

Levélpecse't-bélyegek. 
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr. 
1000 » veres 2 ft. 7ö kr. 
1000 » domborbetukkel két színben 

3 ft. 75 kr. 
Minden további ezer 50 krral olcsóbb. 

. • • F " NagyváUseték mindenféle 
fleletl, j egyzék! és másoló kAny vek
ben. — Nyomdai munkák megrende
l é s szerint a lehetó legolcsóbb ára
k o n . — Levélbeli megrendelések 
utánvét mellett teljesíttetnek. 

B C A feant elősorolt mennyi
s é g e k e n kivM— kevesebb nem ren
de lhető meg. 1284 ( 2 - 4 ) 

n VICTORIA 
biztositó-társaság, 

mely Kolozsvárott 1865. évben alakulván, 1870. zárszámlája szerint máris 

3.300,059 ft. 54 kr. biztosítéki alappal bír 
biztosításokat elfogad: 

I . Tűzkárok ellen. 
I I . Száll í tmányi á ruk , utoni károsodás ellen. 

III. Jégkárok ellen, mindennemű torményekre. Vé>re: 

ív. az ember életére, 
minden módozatokban a legkedvezőbb feltételek és olcsó dijak mellett. 

Életbiztosítási példák: 
,nnnJ'3£Z'íl*K1 c.salá.dJának vagy kedvezményezettjének halála esetén fizetendő 1000 ft. tokét biztosítani óhajt, fizet: 

Egy 25 éves 19 ft. 70 kr., egy 40 éves 31 ft. 70 kr., egy 55 éves 59 ft. 30 kr. 
» 30 » 22 » 70 » » 45 , 39 » 10 » » 60 » 75 » 60 > 

; * .3& » 27 » 20 » » 50 » 47 » 60 » » 65 » 103 » 50 » 
évenkénti dijat. 

II . Ha valaki gyermekének 18., 20. vagy 24. korévben fizetendő 1000 ft. kihá. 
zasitási vagy neveltetési tőkét biztositani óhajt, fizet: 

Egy 1 éves gyermektől 18 korévig 20 korévig 24 korévig 
40 ft. 20 kr. 33 ft. 60 kr. 24 ft. 70 kr 

" „ • * 44 » 10 » 36 » 70 » 26 » 50 » ' 
A L Iz ?•• * . " 48 » 50 » 40 » 10 » ' 28 » 80 » 
évenként! dyt. A gyermek elhalálozása esetén a befizetett dijak visszatérittetnek. 
. Í M I 2 " ? S ««y jelenleg 28 éves férj és 22 éves neje valamelyik elhalálozásakor, a 
túlélő részére fizetendő 1000 ft. biztositani óhajt, fizet 31 ft. 30 kr. évenkénti dijfc 

Ezenkívül elfogadja a 

túlélési csoportok (Assotiatio) biztosításait is. 
.M^d . e /n b i z t o s i t á « i miveleteknél a biztosítottak, már az első évtől kezdve a 

társaság öO'/t nyereményben részesittetnek. 

& „Victoria" biztosító-társaság 
v e z é r ü g y n ö k s é g e P e s t e n , (régi posta-nteza 2 . « . , 2 . emelet) 

mjjjfr- Utánnyomás nem dijastattk. 1 0 í m ( 1 , _ 2 6 ) 

Heckenast Gusztáv könyvkiadó-hivatala 
ban (Pesten, egyetem-uteza 4-ik sz. a.) meg
jelentek és minden hiteles könyvkereskedés

ben kapható: 

I§SSIfB 
és a magyar emigratio török földön. 

Irta SZŐLLŐSY FERENCZ. 
F ü g g e l é k : Ú t i r a j z o k . 

Ára 1 ft. 20 kr. 

K i a d d ^ j d o n o . B ^ k e n n a t finwtáT. - Nyomatott . . j U ayomdaj.ban Peat« 1872. (egyetem-ntexa 

DEÁK FARKAS. 

Fogságom története. 
(190 lap, 8-rét) fűzve 1 ft. 40 kr. 

Pályázat 
ü g y v e z e t ő i á l l o m á s r a . 
A sárospataki malomkőbánya-társaság 

bányájában az ügyvezető i állomásra pályá
zat nyíttatik, 1000, azaz: ezer o. é. forint. 
évi fizetéssel. Oly szakértőnek elsőbbség 
adatik, a ki bányász-segédeivel jelentkezik, 
és magát folyó év június első napjától kezdve, 
évenként bizonyos számú malomkő előállítá
sára, árszabály szerint kötelezné. A pályá
zók folyamodásaikat szíveskedjenek Sáros
patakra Galgőczy Károly igazgató úrhoz 
folyó év május 15-ik napjáig elküldeni. 

Sárospatak, április 9-én 1872. 

1285 ( 2 - 2 ) 
Antalit János, s. k., 

társulati jegyző. 

A több tekintélyes orvos által ajánlott,. 
a fényes eredményekkel alkalmazásba vett 

sérvkenócs 

altesti sérvek ellen 
S t a r z e n e g g e r Gottlíeb-től 

Herisauban (Svájcz), 
nemcsak magánál a készítőnél rendelhető 
meg, hanem az alábbirt raktárból is. Az, 
egyátalában semmi káros anyagokat nem 
foglal magában s meggyógyít még elévült 
sérveket is, — g legtöbb esetben tökéletesen. 

Egy tégely ára 3 ft. * 0 kr. 
9tT R a k t á r Pesten: F o r m á g y l F-

gyógyszerésznél. 1273 (2—6) 

4-ik szám alatt). 

EIAűzetési föltételek: a Vasárnapi ü j ság és Politikai Újdonságok együtt: Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
Csupán Vasárnapi Újság: Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Politikai Újdonságok: Egész évre 6 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. 

g n y Hirdetési dijak, a Vnsárnapi Újság és Politikai Újdonságokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor, vagy annak helye, egyszeri igtatAsnál 10 krajezárba; háromszori vagy 
többszöri igtatAsnál csak 7 krajezárba számíttatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos. WoHzeile Nr. 22. és llaasensteln és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatAs után 30 krajezar. 

Sajátságos jelenség, hogy a magyar 
nyelvészet legkiválóbb tudományos mivelöi 
közt többen vannak, a kik tősgyökeres ma
gyarsággal épen nem dicsekedhetnek, s a 
magyar nyelv nem anya-, csak később meg
tanult nyelvök. Ballagit, Hunfalvyt, Riedlt 
ha beszélni halljuk, azonnal észreveszszük 
kiejtésükön, hogy azt nem szopták az 
anyatejjel. De halljuk őket a nyelvtudo
mány s jelesen a magyar nyelv kérdéseiről 
szólani: szintoly hamar érezzük fölényüket, 
melyet a nyelv tudományos vizsgálata és 
beható tanulmánya által szereztek, s mely 
ha az eredeti ép nyelvérzéket 
minden finom árnyalatnál nem 
pótolhatja is: egészben véve 
mégis biztosabb kalauz, mint a 
puszta nyelvérzék volna ma
gában, tanulmány nélkül, s 
mindenesetre sokkal behatóbb, 
öntudatosabb amannál. Ré
szünkről örülünk az ily hó
dításoknak nemzetiségünk s 
nyelvünk részére, és büszkék 
vagyunk reájok, bár az emii
tett derék tudósaink már szü
letésüknél fogva is hazánkfiai, 
a ha más anyanyelvűek voltak, 
de Magyarország polgárainak 
s magyaroknak születtek és 
nemcsak később lettek azokká. 

Nem igy Budenz József, ki 
az elősoroltak s átalában ösz-
szes nyelvtudósaink közt a leg
kitűnőbb helyek egyikét fog
lalja el; kissékocsintva bár, de 
folyvást és szabatosan beszéli 
nyelvünket, akadémiánk ren
des tagja a nyelvtudományi 
osztályban, tudomány - egye
temünkön rendes tanár szintén 
a nyelvtudományi szakban — 
s igy köztünk mindenkép gyö
keret vert, holott nemcsak 
anyanyelvére, de születésére 
nézve is német a nagy Német
országból, s nyelvünket csak 
férfikorában ismerte meg s kezdette tanulni, 
mivelni, tudományos vizsgálatai tárgyává 
tenni — e nyelvet, melynek ma egyik első 
rangú mivelöje s közvetítője az európai tu
dományossággal. Oly hóditás, melyre va
lóban büszkék lehetünk. Egykori erőszakos 

B u d e n z J ó z s e f . 
germanizátorainknak valamit visszaadtunk 
a kölcsönből, a Budenz (önkéntes) megma-
gyaritásával. 

Budenz József született 1836-ban, Hes-
sen választó fejedelemségben, Fulda mellett 
Rasdorf faluban, hol atyja falusi tanitó volt, 
azok közül a német Schulmeisterek közül 
való, a kik (egy elterjedt mondás szerint) 
megverték a francziákat; mert az akkori 
Kurhessen is ma már Észak-Németország
hoz, vagyis a porosz uralom alá tartozik. 

Falusi elemi iskolái végeztével a szom
széd városba, Fuldába ment gymnáziumra, 

B U D E N Z J Ó Z S E F . 

s miután azt hat év alatt (1848 —54) végezte, 
egyetemi tanfolyamra lépett. Marburgban 
egy, Göttingában három évig látogatta az 
egyetemet, s ez idő alatt kiváltképen 
klasszika-philologiai és archaeologiai (régi
ség-tudományi), valamint később föleg 

árja összehasonlitó nyelvészeti tanulmá
nyokat folytatott. 1858. tavaszán elhagyta 
a göttingai egyetemet, miután előbb az árja 
összehasonlitó nyelvtudományból és az ar-
chaeologiából bölcsészeti tudorságot nyert. 

Látni való, hogy Budenz a legszélesebb 
alapot vetette nyelvtudományának, midőn 
a klasszikái, majd az árja összehasonlitó 
nyelvészetben szerzett teljes otthonosságot 
és beható tudományos ismeretséget, mielőtt 
arra az egészen uj és külön térre lépett 
volna, melyen aztán egész tudományos mű
ködése áll, s melynek mindamellett oly 

nagy szüksége van az előb
biekben való teljes tájékozott
ságra is. Árja nyelvtanulmá
nyai közepette ugyanis az egé
szen más (az altáji) nyelvcsa
ládhoz tartozó magyar nyelvvel 
is megismerkedvén, ez arra 
indította a tudományszomju fia
tal férfit, hogy a többi altáji 
nyelvek rokonsági viszonya 
iránt is tájékozást szerezzen 
magának. Az összehasonlitó 
nyelvtudománynak ezen akkor 
még jóformán parlagon heverő 
s mindenesetre egészen uj te
rére lépvén át , elhatározta, 
hogy a magyar nyelvet, mint 
az altáji nyelvek közt a legne
vezetesebb európai főnyelvet 
saját hazájában fogja alaposan 
tanulmányozni, sőt gyakorla
tilag is elsajátítani. Elhatáro
zását, melyet kizárólag tudo
mányos érdek szült, gyorsan 
követte a tett, s még azon évben 
(1858) bejött Magyarországra, 
s itt magának mint tudós és 
tanférfiu keresett és kapott al
kalmazást. Eleinte, két évig, a 
székesfehérvári gymnáziumban 
működött, mint a görög és né
met nyelvek tanára, maga egész 
lélekkel tanulván azok mellett a 
magyar nyelvet. Később Pestre 

költözött, hol 1862 óta , — miután 1861. 
deczemberben az akadémia levelező tagjává 
választatott, — ugyancsak az akadémiánál 
alkönyvtárnoki tisztet visel. 

Ez idő alatt s azóta is folytonosan nyel
vészeti- és pedig főleg a magyar és egyéb 
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altáji nyelvek körébe tartozó, s ezek össze
hasonlítására vonatkozó tanulmányokkal 
foglalkozott. Emiitettük fennebb Budenz 
széles körű előkészületeit sajátlagos tudo
mányszakára. Nagyrészben azoknak is kö
szönheti a biztosságot, elfogulatlan Ítéletet, 
szűk látkör által nem korlátozott szétpil-
lantást, melyek neki a nyelvtudomány terén 
és jelesen az altáji nyelvtudósok közt, nem
csak hazánkban, de egész Európában kitűnő 
helyet biztosítanak. Schott, Castrén, Szög-
rén, Ahlquist s köztünk Regnly, Hunfalvy, 
Riedl után s velők együtt, ez ujkeletü tu
dományágnak ö nemcsak egyik mivelője, 
de méltán egyik megalapítójának is mond
ható, a mennyiben az altáji összehasonlító 
nyelvészetnek akkor szentelte erejét, mikor 
az még jóformán első alapvetésénél volt. 
Erdemei e részben európai elismerést is 
nyertek, s a finn irodalmi társaság 1866-ban, 
az észt tudóstársaság 1869-ben, levelező 
tagjául választotta. 1868-ban a m. kir. egye
temen habilitáltatta magát mint magántanár 
az altáji összehasonlitó nyelvészet köréből 
tartandó előadásokra. E tudományszaknak 
addig egyetemünkön nem volt tanszéke, s 
igy Budenz volt az első, ki az altáji össze
hasonlitó nyelvészetet, mely a magyar nyelv
tudományt legközelebbről érdekli, a ma
gyar tud. egyetemen meghonosította. 

De ideje rövid áttekintését adni Budenz 
irodalmi működésének is. 1858-ban, még 
Németországban, lépett föl egy, a görög 
nyelvtudomány körébe eső s Göttingában 
megjelent értekezésével. Mindjárt erre ha
zánkba költözvén át, itt készült nyelvészeti 
dolgozatai nagyobbára az akadémia által 
(Hunfalvy szerkesztése mellett) kiadott 
„Magyar Nyelvészet" és „Nyelvtudományi 
Közlemények" köteteiben jelentek meg s 
részben akadémiai felolvasásokat is képez
tek. Ezek két fő osztályba sorozhatok: szo
rosabban a magyar nyelvészet körébe és az 
összehasonlitó nyelvészetébe tartozókra; 
ámbár az első rendbeliek is mindenütt ösz-
szehasonlitásokkal kisérve. Amazok közt 
vannak: Adalék a székely beszéd ismerte
téséhez (Magyar Nyelvészet V. kötet); A 
magyar el igekötőröl, (Nyelvtud. Közi. I. 
II. k.); Nehánv magyar igeképzőről, minők 
ászt, ad stb. (Nyelvt. Közí. III. k.); Valami 
az a ki-, a mi-röl (Ny. K. V. k.); A magyar 
szóképzés tárgyalásához (M. Nyelvőr I. f.); 
Unitárius írók a XVI. századból (u. o.); Az 
••gyház szóról (M. Nyelvőr II. f.); Elő-elé 
(M. Nyelvőr IV. f.). Az utóbbiak közé tar
toznak: A z I elejü török szók magyar szók
hoz való viszonyulásáról (M. Nyelvészet 
IV. k . ) ; Csuvas közlések és tanulmányok 
(Nyelvt. Közi. I. II. k.) ; Cseremisz tanul
mányok és cseremisz szótár (Ny. Közi. III. 
I V k.); Mordvin közlések, közte Moltsa- és 
erza-mordvin szótár (Ny. K. V. k.); Az ime 
végű eszköznevek a finn nyelvben (Ny. K. 
\ I. k.); Denominativ igék az ugor nyelvek
ben (Akadémiai felolvasás) különösen az l 
és z igekéuzök fejtegetésével; végre a ma
gyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések 
(Ny. K. VI. és VII. k.). E munkálat, mely a 
magyar és a többi ugor nyelvekben egyező
nek mutatkozó szókincset legelőször állítja 
tüzetesen egybe (850 czikkben), még ez év 
folytán második teljesen átdolgozott s bövi-
tott kiadásban, mint önálló könyv fog, a 
m. akadémia nyelvtudományi osztálva aján
latára u akadémia költségén megjelenni 
Tanulmányai eredményét német nyelven 
az európai nyelvtudomány használatára! 

t igrische Sprachstudien" czim alatt két 
füzetben (Fest, Aigner kiadása I. 1869 II 
1870.) bocsátotta közre. 

Fáradhatlan és sikeres munkásságaért 
az akadémia, legutóbbi nagygyűlésén, ren

des tagjául választotta meg. Legközelebbről 
pedig a tudom, egyetemen az altáji össze
hasonlító nyelvészetnek állandó tanszék 
rendszeresittetvén, arra első rendes tanárul 
Budenz csak a minap neveztetett ki, az iro
dalom és tudomány embereinek átalános 
helyeslése mellett. 

. Budenz most 36 éves. Erőteljes s munka
bíró korától és fáradhatlan szorgalmától a 
tudomány még nagy eredményeket vár, bár 
eddig is már eleget tett arra, hogy a magyar 
tudományosság, az általa képviselt szakban 
az európai tudományos köztársaságban te
vékenyen szereplő munkakört nyerjen, s mi 
csak örömmel és büszkén lássuk, hogy egy 
német emberben valódi magyar tudóst mu-

A bányász czondrája. 
(Rajz a bányász-életből.) 

L U K Á C S B É L A I r t a 

(Véga.) 

tathatunk föl a világnak. 

F i n n d a l o k . 
i. 

Oh, mi öröm énekelnem 
Kis fiamnak! méz Szavakkal 
Dallanom kis kedvesemnek! 
Bölcsődalt daloljak néki? 
Pá-ztordalt daloljak néki, 
Melyet éd's anyám tudott már, 
Melyre éd's anyám tanított 
Rokkánál ültében egykor? 
Akkor még nagvobb se' voltam 
Mint a rokka, alig értem 
Jó apámnak térdéig még. 

-á—r-

De miért ismótleném én 
Jó anyámnak ó danáit? 
Magam is hányat szereztem! 

Minden ösvény egy szót adott, 
Minden fű egy gondolatot, 
Minden cserje, minden ága, 
Egy-egy dallal gazdagított. 

. . . Szeri a fajd a hónak hátán. 
Tenger partján a fodor hab, 
Ám az én kicsinykém még szebb, 
Kis fiacskám még fehérebb. 

Fényes nap jön a küszöbre, 
Mintha nézné, nem fekszik-e 
Kis gyerek benn a pólyában, 
Kis fiú ;iz ágyacskában? 

Szép nap, jöszte közelebb hát 
Bölcsejéhez és karold át 
És feküdjél oldalához! 

En meg ringatom szelíden 
A daloknak szép gyümölcsét, 
Erdő könnyű levélkéjét. 
Kis gyerekem csicsisgatom, 
Kis bölcsőjét ringatgatom. 

Ah, de mily kevéssé tudja, 
A ki neked élted' adta, 
A ki bölcsődet ringatja, 
öröme lészsz-e jövőben, 
Ápolója vénségében! 

Soha, soha, szegény 
Ne reméljed istápodat 
Tennevelted gyermekedtől. 
Mert a fiú messze téved, 
Tova viszi reménységed. 
Halál talán elragadja, 
Tán elmén a vészbe, harezba, 
Ki lesz téve kard vasának, 
Sürü golyók záporának 
Vagy gazdaghoz megy szolgának! 

I I . 
Az ég alatt — széles ez világon 
Nincs olyan szép, mint az én virágom, 
Az én édes, drágdátos kedvesem, 
Az aranyos, a kié az én szivem. 
Szélbe', vészbe' járok völgy ön-dombon, 
Csak eszembe juttatom galambom, 
Csöndes idő, meleg idő lesz mindjár, 
Mintha János napja körül volna már. 
(Eredetiből) Steiner Zsigmond.* 
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) Budenz tanítványa a finn nyelvben és irodalomban. 

E finn dalok s egy finn népmese közlését, épen jelen szá-
" " w 1 \ , l ' a r c z k é P é v e l egyidejűleg, alkalomszerű-nek tartottuk. c , Szerk. 

Egészen uj világ került Jovicza házára. 
Az „üres has" — a vidék lakosságának nagy 
boszuságára megezáfolta rósz hírnevét, és 
belőle ujabb meg ujabb hírnevekkel megra-
kodtan tért haza Jovicza. A gyorsan felsza
porodott gazdagság meg is látszott a nemréo-
nyomorult, szegény, elhagyott bányászon. 
Mindenki csak ugy él a sors szeszélyes ado
mányaival, a hogy épen tud ; azonban vala
mennyi közt legkönnyelmübben a bányász, 
pedig épen nem mondhatni, hogy ő jut 
hozzá legkönnyebben. A bányász ritkán 
hagyja vagyonát fiára, — könnyelmű és 
pazar életmódjánál fogva családjára ren
desen nyomort, szegénységet hagy örökség 
gyanánt. E szokások alól Jovicza sem képe
zett kivételt; pazarul élt vagyonával, de 
a nélkül, hogy kiemelkedett volna azon kör
ből, melyben született. O a bányásznép mű
veletlen osztályához tartozott, s ez még 
következetesebben ragaszkodik a maga 
szokásaihoz, erkölcseihez. 

Most már nemcsak a vasárnapot, hanem 
a hétfőt sem tölte Jovicza a maga bányájá
ban. A hét kezdetén rendesen vásár van 
Abrudbányán, s ö ezeknek legszorgalma
sabb látogatója volt, noha dolga sem 
vonta oda. 

Nem is sokat bajlódott ö a nemzetgaz
daság két nagy tételével, a kereslet és kí
nálat kérdésével. Hanem rendre látogatta 
a korcsmákat, s a hol ismerőst vagy falu-
jabelit talált: összeültek pár szóra, néhány 
paretyá-vsd*) öntvén le a kiszáradt torkot. 
Nemsokára bebotlottak a czigányok, a kik 
nélkül nincsen teljes mulatság sehol; nem 
is kellett nekik mondani, tudták már és 
azonnal rákezdtek Jovicza nótáját: 

„Frunza verdje, krasztavetye" 
(,.Káposztának zöld levele 
Ki nem iszik, ki vele.") 

A mikor aztán szűk volt nekik a korcs
ma, sorba járták a pogácsás sátrakat, a hol 
a bányász nép nektárját: a rozsólist mérik, 
így tart a dínomdánom késő éjig, a mikor 
Anicza unszolásaira — Jovicza is elhiszi, 
hogy jó volna már haza felé indulni. Vala
hogy fel is kapaszkodnak a lóra, miután a 
kísérlet már néhányszor szerencsétlenül 
ütött ki'; a lóháton aztán kezdődik az egyen
súly fentartási elméletnek gyakorlati meg
oldása, a mi bizony vagyjobbra vagy balra 
dűl igen gyakran, mert mámoros fővel az 
ember igen nehezen érti meg az egyensúly 
törvényét. 

így is aztán még órákon át tar t a bú
csúzás. Még egynehány meszely pálinka, 
vagy rozsolis; vagy még egynehány paretya, 
s még egynehány nóta a javából. Ennek a 
hosszas boldogságnak aztán az volt az ered
ménye, hogy Jovicza soha sem tudta, hol 
töltötte el a hét első napjának éjjelét? Korán 
kelő utazók rendesen az országút melletti 
árokban, vagy az ut közepén találták he
verni. Olyan erős álomba merité a sok 
szesz, hogy az ágyúnak is dolgot adott 
volna felköltése. A mint hazafelé ballagott, 
útközben lefordult — minden egyensúly 
fentartási theoria mellett — a lováról, s azt 
hivén, hogy egy véletlenül, de épen a leg
jobbkor jött varázslat hirtelen saját ágyába 
röpítette, elaludt rögtön. Az okos ló le-
kanyarodott a buja mezőre, belekapott az 
illatos fűbe, maga is vasárnapot csinálván 
magának; bár könyvnélkül tudta az utat 

*) „Paretya" 
vanyu TÍZ. 

egy pár; értsd 1 üveg bor és 1 üveg 
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— mert addig is ő hozta gazdáját, akár 
mennyit rángatta is a kantárt másfelé — 
még sem ment haza, hogy közel legyen, ha 
gazdájának ismét szüksége lesz reá. 

A mikor Jovicza végre valahára, vala
hogy hazakerült, akkor már ki volt fosztva 
pénzéből s megkönnyebbült azon sok hol
mitól is , a mit széles jó kedvében a heti 
vásáron — használhatót, nem használhatót 
— összevissza vásárolt. De hát olyan roszul 
érezte magát, hogy a következő napon sem 
mehetett a bányába. Az ilyen betegséget 
Katzenjammernek hívják, sokan, a legkü
lönfélébben gyógyítják, — Jovicza néhány 
üveg uja bb rozsolissal orvosolta. 

Az ilyen életmódnak gyorsan volt lát
ható eredménye. A bánya gazdag áldása 
gyorsan fogyasztatott, a nagy vagyon tete
mesen apadt. 

De a gazdag áldás után Jovicza egész 
háztartása is megváltozott. A bányász nem 
birja élvezni szerencséjét, nem bír annak 
örülni, ha azt nem fitogtathatja. Jovicza 
aranyzsinóros ruhájában, Anicza különbnél 
különb selyemruháiban, alig találja helyét; 
érzik azonban azt is, hogy oly szegényes, 
összevisszahajlott kunyhóban nekik nem 
illik többé lakniok. Jovicza tehát elhatá
rozta, hogy olyan palotát fog magának épít
tetni, a melynek párja ne legyen e vidéken. 

Sok furcsaság van némely vidék szoká
saiban; idegen ember megmosolyogja, elfe
ledvén, hogy ő is talán épen hasonló forma
ságnak, hasonló eredetiségnek a rabja. Kép
zelhetjük tehát, hogy nézett ki a Jovicza 
háza, midőn ő azt verte a fejébe, hogy olyan 
legyen, mely ne találja párját a vidéken. 

S ha Jovicza a müveit osztályokhoz 
tartozott volna, ha józan természetes eszét 
nem ellensúlyozta volna annyira a vidék 
balgaságaihoz való ragaszkodása, szóval, ha 
a bányásznép légkörének nem lett volna 
annyira rabja: berendezte volna házát ké
nyelemmel, Ízléssel, talán fénynyel; de igy 
háza is, csak saját jellemének eredetiségét, 
s a bányásznép furcsa sajátosságainak jel
legét viselte magán. 

Lakása kapuja előtt czifrán kifestett 
vörös kereszt állt. Számos ilyen volt e vi
déken, de már czifrább egy sem. A piktor 
a gazdag honorárium reményében kifejté 
minden leleményességét, megtestesített ő a 
keresztfán mindent, a mit lázas képzelme 
havasi magánjában kigondolni képes volt. 
S a bibliai történet gyermekded meséi, ba
rátságos egyetértésben tündököltek e képen 
e vidék babonáival, mondáival és népha
gyományaival. Egyfelől a megfeszített Jé
zus, másfelöl a kaszabörtönbe ugró Hóra; 
it t Mihály arkangyal, a mint puskájával 
ledurrantja a hétfejű sárkányt, amott a bá
nyarém a mint a Falé galéba viszi az ara
nyat stb. mindez hallatlan költői liczencziá-
val követi egymást. 

E monumentális kereszt mellett egy 
külön fülkét építtetett Jovicza. A vallásos 
hagyományoknak és babonáknak erős táma
sza és oszlopa a bányász, — s e hagyomá
nyos szent szokásnak hódolt Jovicza, midőn 
— meggazdagulása után első sorban a bá
nyász rettegett, titokteljes szent szellemé
nek hódolt; az említett fülke pedig a könyö
rületesség gyakorlására építtetett. Állandó 
szabály nemcsak a bányászok, de átalában 
a tehetősebb oláhok közt, hogy a szegények
ről sem szabad megfeledkezni: s e humánus 
érzelemben gyökerezik az úgynevezett „po-
mána." A Jovicza pománás fülkéjében min
dig fris, tiszta havasi viz állott készen az 
utazók szomjának enyhítésére; nem nagy 
áldozat, nem is sok megerőltetésbe kerülő 
nagylelkűség ezen a vidéken, a hol csörge
dező havasi patakra és kristálytiszta üditő 

forrásra talál az utazó minden lépten-nyo
mon ; de legalább megvan a jó és kegyeletes 
szándék. 

Azonban lépjünk be Jovicza udvarába 
és nézzük meg, mily lényeges változásokat 
okozott meggazdagodása? 

A külsőleg is csinos lakás körül min
denféle gazdasági épületek emelkednek. 
Tovább pedig a zúzda dörömböl, mely szin
tén némi iziéssel épült, noha technikai 
szerkezete nem jobb s nem czélszerübb a 
többiekénél. A zúzda fedett folyosó által 
van összekötve a lakással, mely egyenesen 
az emeletbe visz, mig a földszinti helyiségek 
a különféle bányaeszközök, s a bányából 
idehordott kövek számára épültek. A zúzda, 
melyet egy kis patak hajt, szorgalmasan 
dolgozik éjjel-nappal, — mert hát van elég 
bányakö a mit össze kell zúznia, rettenetes 
dörömböléssel és morajjal töltve be a vidé
ket. Ily lármás szomszédságban lakni, nem 
valami kellemes, de minden a megszokástól 
függ; a bányász akkor alszik legédesebben, 
mikor legnagyobb robajt csap a zúzda, — 
e fültompitó lárma az ö altató dala. 

A tulajdonképi lakás hat szobából áll, 
ide nem értve a konyhát; de abból tulaj
donkép csak kettő lakszoba Jovicza és Ani
cza számára; a többi éléskamra, szertár s 
istentudja mi minden a sok limlom számára, 
a mit innen is, onnan is összekaparitott 
drága pénzen Jovicza. 

Az első lakszoba semmiben sem külön
bözik a tehetősebb oláhok lakásaitól. Pár
nákkal a padlásig feltöltött ágyak, körös
körül a szobában festett léczezet, melyen 
czifra agyagedények, kendők, czintányérok, 
kancsók stb. tarkáinak, keresztlábu asztal, 
kirívó színekkel festett padok s tulipántos 
ládák — ezek képezik az első szoba bútor
zatát. A második már sokkal czifrább, ilyen 
fényes uri szoba már nincs több a vidéken. 
Ha belépünk nem csekély zavarba jöhetünk; 
szemben a falon egy terjedelmes freskó 
tűnik elénk, mely közös ős szüleinket: 
Ádámot és Évát ábrázolja a boldogság 
kertjében, természetesen paradicsomi öltö
zetben; tovább az év négy szakának sok
szor koptatott jelképei, — aztán állatok, 
szárnyasok stb. merész felfogású képei, 
véo-ül Jovicza és Anicza arczképei. Valami 
kóbor piktort fogott Jovicza s azzal állitá ki 
ily fényesen szobáját. Szemben a paradicsomi 
párral volt egy nagy aranyrámás tükör, 
mely még megsokszoritá ős szüleinket. 

De a szobának volt még más ékessége 
is: öt zenélő óra; három egymás mellett 
volt a paradicsomi kert fáira akasztva, a 
többi kettő a két szembelevő falon. S ha 
vendége jött Joviczának, nagyon kedves, 
nagyon szívesen látott vendége, a kit semmi 
módon sem tudott lekenyerezni, még ugy 
pem, hogy kölcsön pénzzel kínálta, vagy 
néhány értékes stufával, (a nemes érczkövek 
egy-egy szebb példányával) a melyeket osz
togatott boldog-boldogtalannak, — akkor 
mind az öt órát egyszerre zenéltette. Ez 
volt előtte s az ő házánál a szives vendég
látás netovábbja. 

» 
* * 

Minden zsáknak van feneke; az embe
reknek csak egy neme nem ismeri e szabályt, 
s ez a pénzügyminiszterek faja. A Javicza 
bányájának is volt feneke, a hol már az 
arany megszűnt. A gazdag ér, mely ujabb 
meg ujabb kincsekhez vezetett, hirtelen 
megszakadt s a bányász meddő kőbe érke
zett ; sokáig bolyongott e haszontalan kőzet
ben Jovicza, próbált szerencsét mindenfelé, 

de hiába, a jó szerencse elköltözött s 
most még inkább megérdemelte, mint valaha j 
e bánya a „Falé gale" gúnynevet. 

A bánya rosszabbulása fokonként, meg
látszott Jovicza háztartásán is. A vagyon 
nem szaporodván, a meglevőt fogyasztotta 
nagy mérvben, mert a rósz bánya folytonos 
müveltetése temérdek költséget okozott. 
Erezhető volt e változás annál is inkább, 
mert Jovicza nem tartozott a bányászok azon 
ritka neméhez, mely a bánya áldásait megta
karítja; ő ősi szokás szerint nem takarított 
meg semmit; a mit a bánya adott, azt el is 
költötte mindig, s igy természetes, hogy 
csakhamar arra került a sor, a mit háza 
körül fényűzési czikkek gyanánt beszerzett. 

A bányász nem az az ember, hogy a 
vagyonszerzés bizonyos pontján megálljon; 
ö többet s többet akar mindig, s ha meg
gyengül is bányája: müvelését nem hagyja 
abba, hogy megmentse legalább vagyonuk
nak romjait; mert e:ös hite a remény s 
mindig azzal biztatja megát, hogy még meg
javulhat bányája. Ha aztán nem javul meg 
— igen hamar megy tönkre. 

Igy történt, hogy kert és föld, a mit 
gazdasága idején Jovicza házához csatolt, 
csakhamar ismét zálogba jutott. Sor került 
nemsokára a bútorokra is, — a szép fegyve
rekre, melyeket különös előszeretettel össze
vásárolt volt, a sok selyeinruhára, melyeket 
patkós csizmával viselt Anicza; végre odáig 
jutott Jovicza, hogy kénytelen volt híres 
diszöltönyeiröl is leszedni az arany paszo-
mántot és beváltani, csakhogy beszerezhesse 
a bánya további műveléséhez hétről hétre 
szükséges holmikat. 

Minden, de minden el volt már adva, 
vagy zálogba volt téve. Ismét olyan szánal
mas helyzetben volt Jovicza, mint a mikor 
legroszabb volt a „Falc gale." Szomorúbb 
volt most helyzete annyival, hogy a nélkü
lözéseket ő, az egykor dúsgazdag — még 
inkább érezte. Házában — most a siralmas 
nyomorúság tanyája — minden egykori va
gyonosságára emlékezteié. 

Hitelezni nem akart már neki senki; 
ruhái foszlányokba mentek. A szép Anicza, a 
sok nélkülözés folytán, néhány hónap alatti 
megvénült s elvesztette szépségét. 

Beállt a csikorgó tél, a mikor legnehe
zebb a szegény embernek. Az egykor szép, 
selyemruhás asszony száraz galyak után 
ment a zúzmarás erdőbe, hogy meg ne 
fagyjanak otthon a tágas, de üres szobában. 
Ugy fázott szegény rongyaiban! 

És Jovicza! — elgondolta, hogy milyen 
egészen más telet töltöttek ők ma egy éve! 
Elgondolta, hogy milyen bolond volt ö, 
hogy legalább egy paraszt darócz — ezon-
drát nem vett akkor, — milyen jó volna az 
most a nyulugrató hidegben! Vagy legalább 
azt a kopott ezondrát ne dobta volna ki az 
ablakon, — a melyet mint szegény bányász 
viselt! 

S ime — egyszerre behozza neki ezt a 
ezondrát Anicza. A mióta elrejtette férje 
elől, mindig ott hevert a kamarában sok 
limlom között; sokszor akadt kezébe, de 
nem tudott attól soha megválni. 

Nagyon hideg van kün, — monda a 
didergő nő — e régi köpönyeged jó lesz 
majd, ha bányára mészsz . . . . 

Milyen nagy szerencse a szerencsétlen
ségben egy gondoskodó asszony! — gon
dola magában Jovicza — s ezerszer áldá 
Aniczát, a ki némán tűr i a nyomorúságot, 
s csak az fáj neki, ha meg nem vigasztal
hatja férjét. 

A mikor aztán ismét a bányára ment s a 
fagyos, csipős szél ellen czondrájával védte 
magát: ezerszer áldá meg a köpönyeget, mint 
legjobb barátját szerencsétlen napjaiban. 

S ez a ezondra hü társa maradt Jovi
czának élte fogytáig. 

* 
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A Ludoviceum és a központi honvéd-
tiszti iskola. 

A Ludoviceum neve az ujabb időben gyakran 
emlegettetik. Ez intézet, melynek nagymérvű s 
díszes épülete messziről meglepi a Soroksár felől 
Pestre jövő utast magas homlokzatával, mint 
tudva van az üllői-ut külső végén áll, az Orczy-
kert tőszomszédjában, de eredetileg szintén ahhoz 
tartozott telken, melyet egykori tulajdonosa b. 
Orczy, hazafiságból, igen olcsón adott át az or
szágnak, hogy azon magyar katonatiszti akadé
miát emeljen. Ez volt a Ludoviceum eredeti ren
deltetése, már egy 1808-ki országgyűlési határozat 
alapján, melyben az ország rendéi kimondták, hogy 
a magyar ifjúság felsőbb katonai kiképzésére (az 
akkori körülmények erre ugyancsak indithaták a 
nemzetet!) katonai akadémiát fognak közadakozá
sokból emeltetni. A ho-szu háborút azonban hosz-
szu béke követvén, a katonai akadémia ügye lassan 
haladt s annak alapköve csak huszonkét év múlva 
1830-ban tétethetett le. Az épitendő akadémiát is, 
Mária Ludovika királyné tiszteletére ekkor ke
resztelték „Ludovicea akadémiá"-nak. A békés 
időkhez képest módosított terv szerint azonban 
nemcsak épen katonai akadémia lett volna, hanem 
ugy terveztetett, hogy benne 120 növendék az 
intézet-, 80 pedig a maga költségen, katonai, a 
mellett jogi, államtudományi, sőt bölcsészeti ok
tatást is nyerhessen, hogy a hat évi tanfo 
lyam végeztével, választása szerint akár kato
nai-, akár polgári vagy államszolgálati pályára 
léphessen. 

Az épület 1836-ban be is fejeztetett, azonban 

gyár kormány s a közös hadügyminisztérium közt 
már rég megindittattak, s végre jó sikerre is vezet
tek. A közös hadseregbeli tisztek képzéséről más 
intézetek által kellőleg levén már gondoskodva, 
más felől a mind életerősbbó fejlődő magyar hon
véd intézmény is képzett tiszteket igényelvén, a 
kormány a Ludovicea akadémia megnyitása iránt 
beadott (de az elmúlt országgyűlés végszakában 
— fájdalom — tárgyalás alá már nem kerülhetett) 
törvényjavaslatában, a Ludovicea akadémiának 
mint 1) honvédtiszteket képző-, és 2) fensőbb hon
véd-tiszti tanfolyamokat magában foglaló intézet 
megnyitását indítványozta. Valóban, az 1808. VII . 
és 1827. X V I L (erre vonatkozó) t.-czikkeknek, 
melyek egy nemzeti katonai akadémia felállítását 
czélozták, a mai körülmények közt, az országos 
hiderő jelen kettős (közöshadsereg- és honvéd
ségi) szervezetében, csakis egy magyar honvéd
tiszt-képző intézet felelhet meg. S hogy a Ludo
viceum ily minőségben minél előbb megnyíljék s 
minél nagyobb virágzásra emelkedjék, azt minden 

nak katonai hajlamát, 1850 ben a bécsi mérnöki 
akadémiába adták, honnan 1855-ben a cs. és kir. 
mérnökkarhoz, mint hadnagy kineveztetett; azon
ban, mint szenvedélyes katona nem sokáig maradt 
a mérnökkarnál, hanem áttétette magát az 1-eő 
vértes-ezredhez. — A bécsi hadi iskola bevégezte 
után 1859-ben mint százados a vezérkarhoz téte
tett át és az I-ső lovas hadtestnél, mely a hadjárat 
alatt Alsó-Ausztriában tanyázott, működött. Egész 
1864. év végéig részint Olaszországban a 8-dik 
hadtestnél, részint Bécsben a katonai parancsnok
ságnál, mindig a vezérkarnál volt alkalmazva. 
1864-ben mint század-parancsnok a 8-ik huszár-
ezredhez ment. 

Az 1866-iki hadjáratban újra a vezérkarhoz 
rendeltetett be, és egy lövas-dandárral részt vett 
az egész porosz hadjáratban. 

A magyar honvédség fölállításakor 1869-ben 
Forinyák egyike volt azon tiszteknek, kik—mint 
testestől-lelkestől magyar emberek—elsők jelent
keztek ahhoz. 1870-ig a honvédelmi miniszté
riumnál volt alkalmazva, hol „Magyarország 
hadászati védelmó"-nek kidolgozásával foglalko
zott, és a szomszéd államok, védvonalainak tanul-
mányozását irta le. Később, őrnagygyá történt 
kinevezésekor, a pesti 1-ső lovas osztály parancs
nokságát vette át. A múlt évi váczi gyakorla
tok alatt a váczi tér-parancsnoksággal bizták meg, 
s mint ilyen a legbonyolódottabb körülmények 
közt is mindig sikeresen működött. A m. k. 
honvéd központi tiszti- és tisztképző iskola fölál
lításakor Forinyák neveztetett ki annak igaz
gatójául, hol emellett a hadászatot adja elő. Erre 
vonatkozó kézi könyvét most rendezi sajtó alá, s e 
munka nagy nyereség lesz katonai irodalmunkra 

Kápolnai István Forinyák Gyula. 
A központi honvédtiszti iskola tanárai. 

Mádi Kovács György. 

üresen maradt, bár pénzalapja is 800,000 frtra 
ment, melyben 69 ifjúnak az intézet költségen ta
níttatását biztosító alapítványok tőkéje foglalta
tott. De üresen maradt ;>zért, mert az 1808-diki t. 
ez. szerint, az intézetnek a nádor felügyelete alatt 
kellett volna állania, ki a kir. kincstárból fize
tendő tanárokat kinevezés végett a királynak 
ajánlani jogosítva lett volna; az ország rendéi pe
dig azt követelték, hogy a tanárok magyarul ta
nítsanak, s e kérdés fölötti vita — az intézet meg
nyitását évről-évre elodázta. 

1848-ban a magyar kormány megnyitotta 
ugyan, — de a háború kiütvén, s Pestről a kormány 
elvonulván, a rövid időre megnyitott akadémia 
ismét bezáródott. 1849 után katonai laktanyául s 
kórházul használtatott. 

A Ludoviceum igy, eredeti czéljának, har-
minezhat éves fenállása alatt, ugyanannyi napnál 
alig szolgált többet. 

Az 1867-diki kiegyezés óta, ismételve hangzik 
a követelés: hogy e nagy épület adassék vissza 
eredeti czéljának. S ez iránt a tárgyalások a ma-

magyar és minden hazafi, talán pártkülönbség nél
kül, egyaránt óhajtja. 

Addig is azonban, mig a tör vényhozás legkö
zelebbi intézkedése szerint az intézet megnyílhat
nék, bár ideiglenes s alkalmatlan helyiségben, áll 
már ma is a honvédtiszti iskolának — és pedig 
mind a két emiitett tanfolyamban — máris szép 
sikerű kezdeménye. Ha nem is oly nagy számmal 
— mint reméljük nem sokára — ma is vannak 
már oly magasb képzettségű katonai s honvédtiszti 
erőink, kik tanárokul szolgálhatnak a hasonló 
katonai képeztetéat kereső fiatalságnak. E tanárok 
vezetése alatt áll az ideiglenes honvédtiszt-képző-
s felsőbb tiszti tanfolyam már jelenleg is. S olva
sóinknak kedves dolgot vélünk tenni, ha e férfiak 
közül, kik ez eddig elhanyagolva állt téren máris 
működnek, s kiktől a Ludoviceum megnyíltával 
még többet is vár a haza, néhányat már most 
bemutatunk. 

Forinyák Gyula, honvéd-lovas őrnagy a hon
véd központi tiszti és tisztképző iskola igazgatója. 
Született Pesten 1837-ben. Szülői észrevevén fiok-

nézve, miután magyar nyelven szerkesztett valódi 
„hadászati" kézikönyv még eddig nincsen. Fori
nyák kitűnő katonai képzettségét, széles ismere
tét és fáradhatatlan szorgalmát már eddig is, az 
iskolának tapintatos vezetésében, bebizonyította. 

Mádi Kovács György honvéd őrnagy. Szüle
tett Pakson Tolnamegyében 1840-ben. Nevelteté
sét, részint Pesten, részint Debreczenben nyerte. 
1852-ben a klosterbrucki katonai mérnökkari 
akadémiába lépett be, honnan 1858-ban mérnök
kari hadnagynak neveztetett ki. Mint mérnökkari 
főhadnagy vett részt az 1859-ki olasz hadjáratban. 
A bécsi hadi iskola bevégezte után a vezérkarhoz 
századosnak neveztetett ki; és a magyarországi 
katonai földleírásnál, különösen Bih ar és Temes-
megyében működött. — Az 1866-diki hadjárat 
alatt, mint vezérkari tiszt az olaszországi lovas 
dandárnál volt alkalmazva, és a cuztozzai csata után 
melyben egy erős czirkáló csapatot vezetett, leg
felsőbb dicséretben részesült. Később a budai ka
tonai főparancsnokság vezérkarához helyeztetett 
á t , honnan több külföldi kiküldetéssel bizták 
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meg. Különösen 1869-ben Törökország vasutainak, 
katonai intézkedéseinek s az ottani viszonyok ta
nulmányozására küldetett ki. Kovács jelesen ol
dotta meg nem könnyű feladatát, s utazásának 
tudományos és részletes leirása igen fontos katonai 
okmány. — 1871-ben mint százados segédtiszt a 

f»esti kerületi parancsnokságnál a honvédséghez 
épett át. Majd őrnagygyá, s legújabban a központi 

tiszti iskola tanárává neveztetett ki, s itt a vezér
kari szolgálatot és a tereprajzot adja elő. Meg
nyerő modora, jeles katonai képzettsége, bő isme
retei, mig magasabb helyen elismerésben részesül
nek, alárendeltjei és bajtársai részéről odaadó 
tisztelettel és szeretettel jutalmaztatnak. 

Kápolnai (Pauer) István honvéd százados. 
Született Pesten 1834-ben. Az 1848/9-ki esemé
nyek mint fiatal gyereket magukkal ragadták 
Kápolnait is, ki mint tűzértizedes rótta le haza
fiúi kötelességének adóját. A viharos idők lejárta 
után műegyetemi tanulmányait fejezte be. 1854-
ben besorozták a cs. kir. hadsereg gyalogságá
hoz. Mint hadnagy vett részt az 1859-diki had
járatban. 

A következő évben kilépett a seregből, s az 

kás tagja a történelmi társulatnak, a magyar 
mérnök-egyletnek, s a népoktatási központi kör
nek is. 

Iratai közt legnagyobb feltűnést okozott 
1867-ben megjelent — „Magyarország hadászati 
védelme" czimü müve, s a „Honvéd"-ben megje
lent „A magyarok hadjáratai" czimü hadtörté
nelmi tanulmánya, mul vről a külföldi katonai lapok 
is igen elismerőleg nyilatkoztak. Legújabban egyik 
munkája „A kartácslövegek harczászati alkalma
zásáról" német nyelven is megjelenvén, az egész 
német katonai irodalom dicsérőleg említette föl. 
Kápolnai, ily termékeny munkássága daczára, 
soha sem szól kellő megfontolás és beható tanul
mányai nélkül még a legkisebbnek látszó kérdés
hez sem, — irálya könnyed és zamatos, meglátszik 
rajta a tudomány mellett a gyakorlati tapasztalás. 
Mint tanár a központi iskolában a harczászatot- és 
a katonai földrajzot adja elő. 

hirbe hozták ; de napjainkban, mikor rájöt 
tek, hogy a mi a történelemben leginkább 
emlékezetre méltó, néhány adomából áll, s 
hogy nem kell megijednünk, ha e komoly 
tudomány nem unalmas és nehézkes is, 
ismét helyre állott hitele. A harmadik: 
Aeschylus, a három tragikus legnagyobbika, 
ki a legmagasb mü-ágat, a drámát, ültette 
Európa földébe. Prométheusza hasonló czélu 
s hasonló fennségü költemény, mint a Jób 
könyve s az északi Edda. — Platóról alig 
merek szólani, mert félek: nem érek véget. 
Benne azt, a mit már Homérban is találta
tok, most eszmévé érlelődve találjátok föl; 
a költőt bölcsészszé emelkedve, az összhang-
zatos bölcseség tisztább s magasabb hang
jaival, mint a minőket Homér elérhetett; 
mintha Homér az ifjú s Plató az érett férfi 
volna; de azért a merész és teljes hangú 
ének nem kisebb biztosságával, mikor arra 
van kedve, s néhány oly hárfa-hurral,mintha 

A Ludoviceum. 

18ti0-iki olasz mozgalmak alkalmával — mint any-
nyian akkor — Garibaldi csapatjához sietett s mint 
hadnagy hosszasb ideig a tábornok vezérkaránál 
volt; később mint százados és mint zászlóalj
parancsnok a felső olaszországi tanulókból alakí
tott 1-ső zuav zászlóaljnál. A Garibaldi-csapatok 
feloszlatása után, az olaszországi magyar légió 
szervezésekor Kápolnai mint százados tanár az 
acquii tiszti telephez neveztetett ki; később ugyan
ez alkalmazásban a cuneoi tiszti akadémiához. 
1862—1867-ig volt a magyar légiónál mint va
dász százados, mig a légió feloszlatásakor ő is 
visszatért hazájába. 

I t t kezdődik Kápolnainak, mint a „Honvéd" 
főmunkatársának, írói. működése, mely katonai is
mereteiről és sok tapasztalásról tesz bizonyságot. 
Mint a „Honvéd" és „Pesti Napló" katonai mun
katársa, kiváló érdekeltséget keltő czikkeivel ma
gára vonta a közönség figyelmét, és megalapitá 
katonai írói nevét. 

1870-ben m. k. honvédszázadossá neveztetett 
ki és szerkesztette egész a múlt hóig a „Katonai 
Közlönyt." 

De Kápolnai nemcsak a katonai journalistika 
terén működött sikerrel, tagja és pedig mun-

A k ö n y v e k r ő l . 
(Emtrton Bdlph után.) 

(Folytatta) 

A régi görög könyvek közt, ugy hi
szem, öt van a mit nem nélkülözhetünk. 
Első: Homér, ki annyi század évvel daczolva, 
ma is eredeti s valódi tüzével bir, s az egy
szerű lelkek gyógyerejü tápláléka és a görög 
miveltség valódi és tökéletes magva; ki azt a 
helyet foglaljad a világtörténelemben, m e-
lyet semmi más nem tölt be. Minden irodal
mon az az igazság vonul át, hogy a legjobb 
történetírás a költészetben van; ez áll a hé
berben, a szanszkritban, a görögben. Az an
gol történetet Shakespeareből lehet legjobban 
megtanulni s mellette az angol és skót 
balladákból, a németet a Nibelung-énekből, 
a spanyolt a Cid-románczokból. A második: 
Herodot, kinek történeti müvét, megbecsül-
hetlen adomáiért a tudósok némileg rósz 

magasabb égből hozta volna. A jövőt hordja 
szelleme méhében, a mint a múltból eredt. 
Platóban föltaláljuk a modern Európát, 
magban és csirában; eszmében mind azt, a 
mit Európa történelme eddig megvalósított 
vagy még valósitand. A mai kor előrehala
dott embere elöérezveleli magát Platóban; 
Plató egy színvonalon áll vele : sejtelmét 
a jövő egy vívmánya sem került el ; a 
reform termékeny aratásának, a modern 
humanitás jótéteményeinek csirái mind 
megvannak benne. Az ifjúságnak nem lehet 
jobb nevelője Platónál: értelmi erejét táp
lálni, izmosítani egymaga elég volna. A leg
nemesebb jellemek, érzések, eszmék s er
kölcsök képei, a legjobb korból, egy 
Perikies, Alkibiades, Kriton, Prodikos, Pro-
tagoras, Anaxagoras és Sokrates képei, az 
athenéi élet és vidék bájoló hátterével: 
együtt találhatók Plató könyveiben. Le
hetne-e túlbecsülni e képeket, melyekkel 
Plató az emberi szellemet gazdagította, a 
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melyek mint a nyers arany és ezüst mindig 
uj meg uj forgalomba jőnek minden korban 
és minden népnél. Olvassátok Phaidont, 
Protagorast, Pbaedrust, Timaeost, a repub-
likát, és a Sokrates védelmét! Plutarchnak 
sem szabad hiányozni a legkisebb könyvtár
ból sem; először, mert oly jól olvastatja 
magát, a mi magában is elég ajánlat; má
sodszor, mert valódi gyógyszer s erösitő. A 
Kimon, Lykurg, Nagy Sándor, Demosthén, 
Phokion, Marcellus s valamennyi többiek 
életrajzai, mind a legjobbak közé tartoznak, 
miket a történetírás felmutathat. De ez a 
könyv már gondoskodott magáról s a világ 
minden nyelvén, számtalan olcsó kiadásban 
közkézen forog; megnyerte az emberiség 
közvéleményét, s olyan könnyű hozzá jutni, 
mint akár egy ujságlaphoz. Plutarch er
kölcstana kevésbbé ismeretes, pedig nem 
kevésbbé volna méltó rá. A ki teheti, sze
rezze meg s olvassa el, nem fogja meg
bánni. — Ez az öt iró, a kit a görögök 
közül senki sem nélkülözhet. 

De meg kell az embernek kisérteni, hogy 
a régi világ s különösen a görögök és ró
maiak történetébe vezérfonalat szerezzen 
magának, melyhez a főszemélyek és esemé
nyek körrajzait biztosan köthesse. E végből 
a legrövidebb kétségkivül a legjobb. Ha 
Grote vaskos köteteihez étvágyunk nincs, 
Goldsmith elhanyagolt kivonata is megte
szi. A görög történelem legfontosabb része 
a Perikies kora, s a rá következett nemze
déké. S itt el kell olvasnunk Aristophanes 
Felhőit s a nagy mester többi müveit, hogy 
tájékozni képesek legyünk magunkat Athéné 
utczáin, s megérthessük e nagy szellem 
zsarnoki hatalmát Athéné közélete fölött. 
— A római történelembe behatolni szándé
kozó több ut közt választhat. Ha Liviust 
olvashatja: jő könyvet olvas; de a rövidebb 
(angol vagy más nyelvű) kivonatokkal is 
elérheti czélját. Horácz az augustusi kor
szak szemefénye; Tacitus a történetirók 
legbölcsebbike, s Martialból megismerheti a 
császárság első korszakának romló erköl
cseit. Ezek vezessék öt Gibbonhoz, a ki jó 
őrizet alá veszi a fiatal olvasót s bő mulat-
tatással, minden emlékezetre méltó dolgokra 
kiterjeszkedve, tizénnégy évszázad folyamán 
vezeti végig. Gibbont, széles olvasottságával, 
éles elméjével s örökké éber szellemével, 
nem nélkülözheti; mert olyan mint az uj 
vasút (a Pacffic) egyik oczeántól a másikig. 

Ha fiatal olvasónk igy elérkezett Kon
stantinápoly bukásáig (1453-ban), akkor 
már jó talajon van, hol megbizható kalau
zokat talál minden irányban, kiknek kezén 
Európa történeteivel könnyen megismer
kedhetik. I t t találja a Dante nagy költemé
nyét, mely föltárja előtte a középkori olasz 
köztársaságok életét; Dante.„Uj életét," mely 
& költőt , és Beatricét megmagyarázza; s 
Boccacio „Dante életét", melyben egy 
nagy ember ir le egy még nagyobbat. Az 
egyházat s a hü bérrendszert illetőleg Hal
iam „középkora" bár felületes, de olvasható 
s értelmes tájékozást fog nyújtani, „ötödik 
Károly élete" a derék Robertsontól mai 
napig iskulcsa még a következő korszaknak. 
Ximenes, Kelumbus, Loyola, Luther, Eras-
mus, Melanchton, I. Ferencz, VIII. Henrik, 
Erzsébet s VI. (franczia) Henrik: mind 
kortársak. Ez a gazdag vetés korszaka, 
melynek termése mai összes czivilizácziónk. 

Ha ekép Anglia vonatkozása az európai 
ügyekhez, angol földre vezette*): ép azon 
perczben ért ide, mikor az uj kor törté
nelme uj arányokat vesz föl. Hume, mint 
értelmes kalauz, jó szolgálatot fog tenni neki 

s Erzsébet korával az angol szellem legdú
sabb időszakához érkezett, melyben a gon
dolat és tett legnagyobb hősei, kiket csak e 
nemzet szült, lépnek a következménydús 
jövővel elébe. It t van Shakespeare, Spencer, 
Sidney, Raleigh, Baco, Johnson, — s mind
járt utánok Dryden és Milton. 

Ha történelmet akar olvasni, egyes nagy 
emberek történetének adjon előnyt. Nem 
fogja megbánni a mi időt Bacónak szentel, 
ha .,A tudományok haladását," az „Essay"-
ket, a „Nóvum Orgánumot" s akár mindent, 
mit e nagy ember irt, végig olvassa. 

Némely önéletírások is a legjobb, legér
dekesebb s legtanuságosabb könyvek közé 
tartoznak. Mint a sz. Ágoston „Vallomásai"; 
Benvenuto Cellini Élete, Montaigne Essayi, 
Rousseau Vallomásai, Linné Naplója, Gib
bon, Hume, Franklin, Burns, Alfieri, Göthe 
önéletirásai. S ide sorozhatjuk a nem szo
ros életirási emlékiratokat is, melyek az 
iró élményeit, társaságát, feljegyzésre méltó 
beszélgetéseket tartalmaznak, az úgyneve
zett „asztalnál való beszélgetéseket", mi
nők a Lutheréi, a Boswell „Johnson élete" 
— Coleridge Beszélgetései, Spence Ado
mái stb. 

Vannak aztán minden olvasónak az 
irók közt bizonyos ,,kedvenczei," melyeket 
izlése talán egyéni szeszélye szerint sem
miért oda nem adna. Ilyeneknek tapasztal
tam én: Froissart krónikáit, Southey Cid-
krónikáját, Cervantesi, Sully Emlékiratait, 
Rabelaist,Montaigne-t,Sternet,WalpoleHo-
racet, Doktor Johnsont, Burket, ki fényt 
áraszt korára; s magmásokat is. Ezt a név
sort kinek-kinek izlése határozza meg s ter
jesztheti többre-többre. Sok ember e „ked-
venczek"-re nézve ép oly ingerlékeny, mint 
kedvesei miatt. Valóban az embernek a 
könyvtára egy neme a háremnek, hova 
édelegni zárkózik, s tapasztaltam, hogy 
gyöngéd érzékű olvasók bizonyos szűzies 
tartózkodással mutatják idegennek köny
veiket. (Vége követk.) 

Mikko Metsolainen. 
(Finn népmese.) 
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Volt egyszer egy ember. Bűnbe esett és a 
büntetés elől elszökött az erdőre. Ott könnyen baj 
érhette volna, mert hogy épen télközepe vol t ; de 
az erdő szüze meglátta, a mint ott rejtőzött és el
vit te a maga házába, messze az erdőbe. Az ember
nek ot t jó dolga volt, egyességben laktak egy
mással és együt t éltek mint férj és feleség. Innen 
a nyár jöt tével fiuk született , Erde i Miska lett 
a neve. 

Akkor az ember hazatért az erdőrül és fiát 
magával vitte, i t t — elkezdte gyerekét tartani , 
emberré nevelni. A mint fölnevelkedett, let t be
lőle olyan bátor és derék ember, hogy különb nem 
is lehetet t volna. Az apja ekkor dologrul kezdett 
gondoskodni fia számára, és kirendelte őt, csinál
jon kerítést az ir tványhoz. A mint ez dolgára 
ment, gyökerestül tépte ki a nagy fényűket, azok
ból aztán olyan keri tést csinált, hogy apja meg
re t tent fia erejétül, mikor az irtásra jött , és hat 
hétig volt dolga, hogy kaput nyitot t az irtványhoz. 
Azér t azt gondolta magában az apa: Elveszteni 
való ez a fene gyerek! Fö l te t t e magában, elküldi 
őt hazulról, hogy miat ta még nagyobb baja ne 
legyen; azt mondta: Nosza fiam, eredj, kövesd meg 
a királyon adósságomat, egy véka aranyat, egy 
véka ezüstöt. 

A legény megfogadta apja szavát, mindjárt 
ú tnak eredt, elért a királyhoz és szólt: Fizesd ki, 
a mivel tar tozol! Ezér t a kirá ly szörnyen megha
ragudot t rá , hogy hamis adósságot követelt, és 
kirendelt három száznyi hadinépet, hogy üssenek 
rajta. A mint kiértek a csatatérre, Erdei Miska 
csak egyet suhintott a vasbotjával, hát valameny-
nyiük a földön volt. E r r e njra kérdezte a k i rá ly t : 
Mégse ' fizeted ki az apám adósságát ? A király 
er re a beszédre még jobban megharagudott és 
hatszáz katonát küldöt t a csatahelyre; de biz 
ebbül se látott több hasznot. Utoljára már kilencz-
száz katonát küldöt t , hogy Miskát garázdaságáért 

megfenyítsék, de ő ezeket is egybe levágta. No, 
már most kellett a királynak fizetnie, t gy véka 
aranyat , mds véka ezüstöt; és Erde i Miska vitte 
a pénzt apjának. 

Apjának h á t u j gondja támadt, ahogy fia haza 
j ö t t ; rajta is volt, hogy újra szerezzen néki dolgot. 
Vol t neki egy zab földje, arra rájárt a grifmadár, 
hát megparancsolta a fiának, hogy azt a madarat 
lője meg. I t t Miska fogta a vas-ijját s 'azzal elin
dult, hogy meglője a madarat . A mint oda megy, 
előtalál a tó par t ján egy másik erős embert , a ki 
halászott, meddő tehén volt a csalétke s egy szál 
fenyő a horogvesszeje. 

Te ugyan erős ember vagy — szólt Miska. — 
Nem én vagyok r.z erős, Erde i Miska az irős, — 
felelt a horgászó. — Az pedig én vagyok! — felelt 
erre Mis k a - — N o , ha te vagy, — mondta a másik, 
s abbahagyta a horgászást, — hát ne mennénk egy 
czimborában ? — Nom bánom, menjünk! — szólt 
Miska is, és együt t indultak útnak. No, mentek 
egy darabot, hát jö t t eléjük eg"y harmadik ember, 
a ki két hegyet egybegyúrt . Bizony erős vagy te , 
szólt Miska, hogy két sziklát összegyúrsz. — Nem 
én vagyok az erős, szólt a hegy gyúró, — Erdei Miska 
az erős. — Ekkor Miska megismertette magát és 
a hegygyurú velük ment. Most hát hárman men
tek a zabföldre és ottan lőttek a grifmadárra, 
egyik a másik után, de nem talá l ták el. E r re az
tán elkezdtek strázsálni, a mig vissza nem látják 
jönni a grifmadarat; de várás közben megéheztek. 
Volt ott közel az ir tványhoz egy tehéncsorda, hát 
abbul a csordából levágtak egy meddő tehenet, 
hogy ételük legyen. H á t a horgász hozzáfogott a 
főzéshez, a másik kettő azalatt őrizte az irtást. I t t 

— az ember levest főz egy sziklán, de a mint a 
leves elkészült, kiszállt onnan a sziklából a vas
orrú*) bába, oda jöt t a szakácshoz és azt mondta : 
A d d nekem, fiacskám, ezt a levest, hadd igyam 
föl, éhes vagyok! — Van ennek különb evője is, 
— szólt a másik elutasítva a banyát ; de oz erővel 
elitta előle a levest. Az embernek meggyült a baja 
ment vizért és kezdett a csontokból főzni levest. 
E l is jöt t a másik két társa enni, hát csodálták az 
ételt; azt mondták: Üszőből máskor jóízű leves 
lett, nem ilyen moslék. — Mit volt mit tenni — 
bizony a szakács volt a hibás, de nem mert szólni. 

Leöltek más napra megint egy üszőt és kiren
delték a hegygyurót, hogy főzzön. Az is épen ugy 
j á r t , mint a horgász, és megint a maradék cson
tokból főzött levest. Jönnek megint enni, hát 
kóstolják a főztét és csodálkoznak: a leves hi t 
vány; máskor bizony üszőTbül jobb izü leves l e t t ! 
— Erre a hegvgyuró megmagyarázta a dolgot és 
megvallotta, hogy a banya et te meg a jobbik 
levest. 

Na, levágnak megint egy meddő tehenet és 
harmad napra Erde i Miska maga marad ott főzni. 
Főzött , főzött, a meddig a leves meg nem főtt, 
há t csak jö t t föl megint az a banya a hegy nyilá-
sábul, közeledett hozzá és azt mondta: A d d nekem, 
fiacskám, ezt a levest, hadd igyam m e g ! — E r d e i 
Miska nem igen látott hozzá, hogy adjon a ba
nyának, hanem sanditva azt mondta : Lesz ennek 
különb evője i s ! E r r e már megharagudott, a ba
nya és elkezdett veszekedni; de alig nyúlt hozzá 
Miskához, há t Miska odavágta a sziklához és 
porrá zúzta, és a csontokat be leha jgá l ta a hegy
hasadékba. I t t jö t t a másik kettő enni, hát a leves 
zsiros volt — és jó , a milyen szokott lenni az 
üszőbül. Evés után mennek, nézni a banya holt
testét, de már az el tűnt . — Azt mondta M i s k a : 
Se baj, megelevenedett megint, aztán a sziklaha
sadékba buj t ; de ott se menekül előlem, megcsi-
pem én ott i s ! 

A három üsző bőriből mente-szijakat szeltek, 
azokból kosárfélét kötöttek, Miska beletelepedett 
a fenekibe, pajtásai meg eresztették lefelé: Csak 
ereszszetek; mikor egyet rántok, akkor húzzatok 
föl. Na, ereszkedett, ereszkedett lejebb, lejebb, 
hát egy másik világba ju tot t , épen olyan szép és 
pompás világba, mint a milyen a fölső világ. A 
mint E rde i Miska nézi az ismeretlen vidéket, há t 
meglát egy épületet, s a mint abba belép, hát ott 
egy szép leány fonogat, de a családjának se hire, 
se hamva. Erde i Miska köszönti, és kezdi szelíden 
szólítgatni. De a leány megijedt tőle; azt mondta: 
J a j , te más vidéki ember, hogy jöttél ide ? — ha 
megjön az anyám, megöl t éged! — Bátran felelt 
Miska: Nem bír az megölni! De a leány oktatni 
kezdte, mert ő is embertől született, ugy rabolták 
el a fölső világból; azt mond ta : J a j , lelkem, nem 
bírsz te anyámmal, erős ám a z ; de a mint látod, 
hogy le akar győzni, hát abba a t eknőbe ott erőviz 
van, azzal locsold meg magad, önts helyibe más 

*) Eredetiben vasfoga. 
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vizet, akkor mindjárt legyőzöd. — Nem sokára, 
jö t t a banya haza ; az volt, a ki a leve3t elitta- A 
mint meglátta Miskát , mindjárt rája t á m a d t : Hát 
már ide jöt tél , te semmire való, iszen csak láss 
utána, hogyan szabadulsz el innen! — Erdői 
Miska a birkózásban már térdre rogyott, hát ké
redzkedett , hogy búcsút vesz utójára holdtól, nap
t ó l ; megy a teknőhöz, meglocsolja magát, más 
vizet önt bele és jön megint viaskodni. Kezdik 
újra a tusakodást, most már a banya rogyott térdre. 
O is kéredzkedett búcsút venni holdtól, naptól, 
meglocsolta magát a teknőből, de attól még job
ban elgyöngült. A mint hát jö t t mogint verekedni, 
nem volt már semmi ereje; Erdei Miska összezúzta 
a banyát abba a helybe. Iszen most föl nem éb
redsz többe t ! 

E r r e t tnakodni kezdett a leánynyal. Minden 
jószágot a szíjra raktak. Maga Miska a legalsó 
részibe fogódzott, a leányt val imivel fölebb tette, 
azután megrántotta a szijat. A több', húzta őket 
fölebb, fölebb; de a mint lá t ták a leányt, meg a 
kincset, elvágták a szijat és a lányt kiemelték a 
földre. Miska pedig a föld kérgin keresztül bele
esett a másik világba. A mint ott jár t -kel t , talál
kozott egy özvegy asszonynyal, a kinek nem volt 
gyereke , hát fogadott fiának szegődött. Abba az 
országba minden háztól sorjába egy gyereket, egy 
bárányt adtak a sárkánynak. Már a királyleányra 
kerül t a sor. Erdei Miska épen kinn j á r t , jö t t 
haza, kérdezte : Hogy van az , anyám, hogy fél 
ország nevet, a másik meg sir ? — Azt mondja az 
özvegy asszony: A király leányát kell a sárkány
nak adni, azon sir a fél ország, a másik meg nevet. 
— Ment Miska kardostól oda , a honnan a sirást 
nallotta, hogy a királyleányt megszabadítsa. 

(Vége követk.) 

A földrajzi kutatások áldozatai. 
(Vége.) 

Hogy vájjon La Pérousc-t és társait a Csön-
des-oczeán szigeteinek őslakói ölték-e meg, vagy 
j^edig hajótörést szenvedve a roppant világtenger 
hullámaiban lelték-e sirjokat, sohasem lehetet t 
bizonyosan megtudni. 1787-ben De la Pérouse 
(vagy Peyrouse) a „Bussole" és „As t ro labe" nevű 
jól fölszerelt hajókon elhagyta Francziaország 
partjait s uj világrészek vagy legalább szigetek 
fölfedezése végett a Dél i - (Csöndes-) tengerre vi
torlázott . Megrongál t hajóit kijavítandó Sydney
ben 1788-ban kikötött , épen abban az időtájban, 
mikor Phi l l ip kormányzó az első angol gyarmatot 
e vidékeken megalapítot ta . Néhány nap múlva 
csakugyan útra kelt a két hajó, de sem az egyik
nek, sem a másiknak a legénységéből nem lát tak 
többé soha egyetlen egv embert sem, sőt még 
csak hirt sem hallot tak felölök soha Szándékuk, 
miként mondották, a Barátság-szigetek, Uj-Guinea 
és VanDiemen földének fölkeresese vala. E sajnos 
végre ju to t t expediczió sorsáról Francziaországba 
épen semmiféle hir nem érkezvén, a kormány 
D'Entrecasteaux teng rnagyot 1792 —1793-ban 
utána kü ldö t te ; hanem a fölkereső utazásnak mi 
eredménye sem lett . Evek multak el e kinos 
bizonytalanságban és La Pérousenak s társainak 
titokszeri' eltűnése mind nagyobb-nagyobb rész
vétet ébresztett, ugy hogy utoljára még a költők 
is megénekelték. Jóval ezután 1826-ban Dillon 
kapitány, egy keletindiai kereskedőhajó parancs
noka Tueopiánál, az Uj-Hebridák szigetcsoport
jának egy szigeténél kötöt t ki. 0 a parton egy 
ezüst kardmarkolatot s más franczia készitményü 
tárgyakat lelt s a benszülöttektől azt a fölvilágo
sítást nyerte, hogy M illicolo mellett, mely szintén 
e szigetcsoporthoz tartozik, két idegen hajó ezelőtt 
valami 40 évvel hajótörést szenvedett és a par
tokra számtalan sok mindenféle tárgvat vetettek 
ki a háborgó hullámok. E véletlenül nyert útba
igazítás alapján a franczia kormány mindjárt a 
következő évben Dumont d'Urville-t küldé ki a 
dolgot körülményesebben földeritő kutatások 
megtételére- Mallicoloban több európai gyártmá
nyú tárgyat látott a benszülöttek bi r tokábin, kik 
némi vonakodás után, melyet azonban egy vörös 
posztódarab nekiek igérése u to l j án is legyőzött, 
egy helyet mutat tak, hol vasmacskák, vitorla
vásznak s egyéb hajószerszámok és kellékek he
vertek a szárazföldről nem nagyon messzire, valami 
húsz láb mélyed a tenger vizében. A benszülöt-
teknél akkor átalánosan ismert szóhagyomány 
szerint a hajók egy sötét, viharos éjen szenvedtek 
hajótörést; az egyik azonnal olsülyedt s a legény
ségből csak harmínczan menekültek meg; a másik 
apránként szakadozott darabokra, de a nélkül, 

hogy legénysége oda veszett volna és az életben 
maradott ik összegyűjtötték a hajók romjait és 
abból egy naszádot épitettek, a mely munka 
nekik hét egész hónapjokba kerül t ; ezután elvi
torláztak s többé soha sem látták őket. í g y tehát 
valószinüleg soha sem fogjuk megtudni, hogy 
vájjon a szerencsétlen hajók parancsnoka itt 
Mallicolonál vesztette-ó el életét , vagy pedig 
többi társaival ő is a megmérhetetlen Csöndes-
oczeánra indult bolyongani és ann Jt ism;retlen 
hullámai között lelte halálát? 

Semmi sem tünte t i fel világosabb m azt a 
különbséget, mely a túlságos hideg és túlságos 
meleg által az emberi szervezetre gyakorolt liatá-
sok között létezik, főleg mikor a hőséghez még 
nedves kigőzölgések is járulnak, mintha össze
hasonlítjuk a jeges vidékeken utazók közt előfor
duló életáldozatok csekély számát azokéval, kik 
Afrikában tet t utazásaik alatt pusztultak el. 
Amaz utazások, hajózások, szánkázások és gyalog 
te t t bolyongások 50—60éve alat t ,melyeketP.irry, 
a két Ross, Eichardson, Back, Hood, Frankl in , 
Lyon, Crozier, Fi tz-James, Kellett, Moore, Eae , 
Collinson, M'Clure, Penny, Austin, M'Clintock, 
Sher.u-d, Osborn, Inglefield, Belcher, Kané, Hayes 
s több mások és más nemzetbeliek véghez vittek, 
aránylag véve valóban nem sok élet veszett el, 
mindamellett is, hogy majdnem hihetetlen fára
dalmakat és szenvedéseket kellett kiállaniok. Ha
jókat és csónakokat nem egyszer hagytak cserben 
az utazók, de a parancsnokoknak és a legénység
nek, egy vagy más utón, kevés kivétellel mindig, 
vagy legalább is a legtöbb esetekben, sikerült 
épen és egészségesen visszakerülni az elhagyott 
hazába. Legnagyobb veszteség e téren Franklin 
János kapitány volt összes tisztjeivel és legény
ségével együt t . O már tudta, mit kell nélkülözni 
és szenvedni egy ilyen utón, mert már előbb is 
já r t a zordon északsarki tájakon. 1820-ban és a 
következő két év alatt ő és társai a Hudson-ö'oli 
társaság birtokán keresztül eme jégbori tot ta vidé
kekre s onnan vissza utaztak, hol csónakon, hol 
gyalog, több mint 5000 angol mérföldön át. Visz-
szatérésök utolsó napjaiban csupán ama sovány 
zuzmókkal és gyökerekkel táplálkoztak, melyeket 
a kővé fagyott földből nagy nehezen kiástak: mig 
végre egy napon „ócska csizmáik rongyait s 
egyéb bőrnémüiket is megették, hogy elgy ngült 
gyomruknak e terhes ut fáradalmai ellen er.it  
szerezhessenek." De azért mégis visszatértek. Az 
az utazás, melyet mi „Franklin-expediczio" név 
alatt ismerünk, melynek bizonytalan sorsú kime
netelét oly sürü homály fedi, s a mely iránt épen 
ez okból még mai napig sem halt ki az érdeklő
dés, legalább is félszázaddal későbbi keletű. Ez
előtt 27 évvel, azaz: 1845-ben, Frankl in János, 
Crozier kapitány és F i tz -James kapitány, valami 
130 főre menő kísérettel útnak indultak az „Ere -
b u s " és „Te r ro r " nevű hajókon, melyek közül 
mindegyik egy kis gőzgéppel és propellerrel volt 
ellátva esetleges használat végett s a mellett föl
szerelve mindazon szükséges tárgyakkal s kényelmi 
szerekkel, a melyeket az előrelátás és bőkezűség 
kitalálni képes. Az említett év júliusában mindkét 
hajót egy jéghegy mellett lát ták horgonyozni a 
Bafrin-öbölben, a mi nem volt valami feltűnő 
dolog, mert a sarki expedicziók rendesen igy 
kezdődnek; de a mennyire napjainkig tudjuk, 
fehér emb :r soha sem látta őket többé, — leg
alább élve nem. A hajók öt évre voltak fölszerelve 
s mégis feltűnést okozott, midőn rólok sem 184(5-
ban, sem 1847-ben Angliába semmi tudósítás nem 
érkezett. 

A tengerészeti hatóság e baljóslatú hallgatás ; 
miatt megijedve, már a következőé vb jn elhatározá, : 
hogy hajókat küld Franklinok fölkeresésére. Igy 
j ö t t létre ama sok tekintetben érdekes és neveze
tes utazások egész hosszú sorozata, melyek a 
„Frankl in és társ ii fölkeresésére indult expedi-
cziók" gyűjtőneve alatt oly kiváló helyet foglal
nak el a földrajzi fölfedezések történetében. Ürő-
ször, 1848-ban, a „Blover" küldetett ki, Maguire : 
kapi tány vezérlete alatt, hogy azon irányban, 
melyet átalános hiedelem szerint Franklin hajói 
követhet tek, olv messzire hatoljon észak felé, a j 
mennyire csak lehet.Másodszor, ugyanez év telén, 
Kel let t és Moore kapitányok it küldöttek a Beh-
ring szorosuthoz, hogy az onnan észak-keletre j 
terjedő vidéket vizsgálják meg. Harmadszor, 1849- i 
ben, Richardson János és Rae doktor indultak 
útnak az északi Jeges-tenger felé, hogy főleg a ; 
Mackenzie-folyó torkolata körül tegyenek minél 
pontosabb kutatásokat. Utána Ross J a k a b kelt 
útra, hogy a Lankaster-öböl melléki patakocská-
kat és rejtett zugolyokat kémlelje ki. E bátor 
kuta tók közül egynek sem sikerülvén Franklin és 

társai hollétéről s átalában sorsáról csak némi 
sejtelemszerü tudomást is szerezni, 1850-ben meg
kettőztetett igyekezettel éa crélylyel fogtak ismét 
a kereséshez. Nem kevesebb mint nyolez vállalat 
indult ki e czélra Angliából és Amerikából . Col
linson és M'Clure kapitányok a Bekring-szoros-
hoz, Ross János a Wellington-csatornához, Penny 
és Stewart k ip i tányok a Lankaster-öbölhöz, más 
hajók Austin, Omrnaney, M'Clintock, Osborn és 
Forsyth kapitányok vezérlete alatt ism :t más 
i ránybin indultak útnak a közös nagy czél felé. 
Az amerikaiak szintén örömest nyújtottak segéd
kezeket és de Havcn hadnagy vezérlete alat t ők 
is küldöttek ki egy expedicziót. Az év eltelt 
minden eredmény nélkül és lí>5 l-ben az expedi-
czióknak ujbi l egész hosszú sorozatát indították 
útnak Európából és Amerikából. Rae szárazföldi 
utazásra vállalkozott s az eszkimók földén keresz
tül ért a jeges vidékekre; Kennedy Regen t 's-Inlet-
hez, Inglefield a Baftin-öbölbe, Belcher a Wel -
l ington-csaíornába, Kellet t és M'Clintock Mel-
ville-szigethez hajózott. Mind e bátor és derék 
utazók égtek ugyan a vágytól, hogy ők is járul 
hassanak néhány értékes adattal e szomorú, elha
gyatott vidékek nép-, föld- és vizrajzi viszonyai
nak m ' g akkortájban meglehetősen hiányos isme
retéhez, hanem egyszersmind azt is határozottan 
kijelentették, hogy fő czéljokul és kötelességükül 
Franklin fölkeresését ismerik el. Az 1853-ik évet 
ismét uj expedicziók tették nevezetessé: Tiollope 
és Kennedy alatt a Behring-tetigerszoroshoz, 
Inglefield alatt a Well ini ton-csatornához és Kané 
alatt a Smith-öbölhöz. Ezek után, különböző idő
közökben, más kutatók indultak útnak; Anderson 
aHudson-öbli tartományokból az eszkimók földére 
ment; M'Clintock kapitány Vilmos király szigeten 
s akörül tett kutatásokat; más hajasok időnként 
szintén folytatták a keresést; mig Hall, amerikai 
utazó,több izbon fölrándult az eszkimók vidékére, 
hol még leginkább remélheté, hogy hirt vehet 
Franklinokról. 

S mind e hosszas keresések Után mi az, a mit 
jelenleg a derék öreg Franklin János esetéről 
tudunk? ö regnek mondjuk őt mert mikor elindult, 
már őszbe csavarodott terű volt, kinek testi szer
vezetét korábbi életének fáradalmai és hosszas 
b 'tegeskedései meglehetősen meggyengítették. Az 
1850—51-b'ti véghez vitt kutatások alatt néhány 
darabka papír, töl>b üres pléhedény, kun hók és 
m ihelyek , a melyekben valószínűleg ácsok és 
kovácsok dolgoztak, továbbá az „Ercb is" 08 
„Ter ror" három matrózának sirjai s más egyéb | 
maradványok kerültek napfényre, a melyek épen 
elégségesek voltak ama f ltevés bizonyossá téte
lére, hogy Franklin az 1845 és 46 közti telet a 
Wellington-csatornábau töltötte. Az ezután követ
kező fölfedez s már fontosabb, de egyszersmind 
sokkal szomorúbb is volt. Rae doktor, a I ludson-
• öbli társaság hivatalnokainak egyik legmerészeb-
bike és legügyesebbike, a szárazföldöt egészen 
Boothia-félszigetig hatolt, a hol ugy találta, hogy 
az eszkimók birtokában több konyhaeszköz és 
edény volt, melyek minden bizonynyal Fraukl in 
valamelyik tisztjének tulajdonai lehettek. Az esz
kimók sokat tudtak beszélni két hajóról, melyek a 
jég között hajótörést szenvedtek és több holttest
ről, melyeken könnyen fölismerhető volt, hogy 
némely r 'szöket éhes emberek ették meg. Rae-
nak lehetetlen volt egyebet és ti'.bbet inegtadni. 
Mikor e borzasztó hírek Angliába érkeztek, 
mindenki meg volt győződve és el volt hatá
rozva az iránt, hogy a föltalált vezérfonal nyo
mán tovább kell haladni, de nem a kormány 
utján, mert az már nem volt hajlandó e czélra 
többet költekezni, hanem Lady Franklin és a kö
zönség segélyével. A számtalan sok nehézség le
győzése után végre sikerült M'Clintock kapi tány
nak 1859-ben Vilmos király szigetén több gombot 
és medaillont fölfedezni, melyeket egykor F r a n k 
lin emberei viseltek; azután egy csontvázat, kö
rülte ruhadarabokkal; azután egy kőraká-t , mely 
alatt egy beirt papírdarabot ta r t i lmazo rézhenger 
volt és e hely körül összevissza hányva mindenféle 
rongydarabok, edények és házi szerszámok. A pa
píron, mely kétségtelenül hiteles-és nagy mérték
ben érdekes, következő adatok voltak följegyezve: 
„Az 1845 - 4 6 közti telet Frankl in aBiechey-sz i -
get közdében töltötte, az 1846 — 47 közöttit pedig 
a Vilmos király földbe mellet t ; 1847. júniusában 
végképen kimerülve Frankl in maghal t ; 1S48. 
ápril havában Crozier kapitánv és a legénység 
maradványai (mert még száznál többen életben 
voltak) elhagyták a hajókat, melyek már több mint 
másfél év óta ugy oda voltak rekedve a jég közé, 
hogy kiszabadításukra többé gondolni sem lehe
te t t . " — A napló itt véget ér t ; de meglehetősen 
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bizonyosnak látszik, hogy Crozier és emberei 
szánkán, csónakon és gyalog mindenesetre meg
kísértették a Hudson-öbli társaság valamelyik 
kereskedelmi pontjáig eljutni. E szomorú és nem 
sok reménynyel biztató tudósitások által némileg 
útba igazíttatva, M'Clintock elhatározá, hogy a 
környéken még egy kevés kutatást fog eszközölni, 
a minek volt is egy kis eredménye, mert csakha
mar egy szánkára tett csónakot, ebben két csont
váz maradványait és azokhoz közel sarukat, szán
papucsokat, zsebórákat, fegyvereket, könyveket s 
más efféle tárgyakat fedezett föl. Ez hihetőleg 
csak a kezdete lehetett a későbbi tragikus esemé
nyek sorozatának; de M'Clintock, minél előbb 
hazája tudomására óhajtván juttatni az általa tett 
fölfedezéseket, még 1859-ben visszatért Angliába. 
Tizenhárom év múlt el azóta, sez idő al.-.tt szintén 
történtek némi csekélyebb jelentőségű fölfedezé
sek, de a tudomány barátai között még mindig 
sokan meg vannak, s meg van főleg a nyomtalanul 
eltűnt jeles utazó özvegye győződve a felől, hogy 
Franklin papirjainak és maradványainak fölfede
zése körül még igen sokat lehetne tenni. 

Végül még egy összehasonlítást akarunk 
tenni: Franklin János, a mennyire a föltalált igen 
gyér, de annál szórnombb adatokból következtet
nünk lehet, körülbelől két évvel azután halt meg, 
hogy Angliát utoljára elhagyta. A rettenthetet
len Livingstone, miként a róla időnként Európába 
jutott különböző tudósitáso' ból tudhatjuk, eluta
zása után még öt év múlva is életben volt, még 
pedig egészen más természetű vidéken; Living
stone még most is több évvel fiatalabb, mint 
Franklin volt halálakor; amellett Livingstone oly 
erős testalkatú ember,mintha csak vasból gyúrták 
volna össze. A két jeles férfiú eme szembe állítá
sából csak azt a következtetést óhajtanok vonni, 
hogy, — ha vég^s emberi számításunkra is lehet 
építenünk valamit, —akkora Livingstone fölke
resésére indított expediczió nem fog sikertelenül 
járni és Anglia még megláthatja elveszettnek hitt 
szülöttét. Sámi Lajos. 

A v a s - s z ű z . 
A sötét középkor s főleg az inquiziczió bámu

latos találékonysággal kigondolt kínzó eszközei 
között, melyek, hála fölvilágosodottabb korunk 
szellemének, ma mór csak a muzeumokban és 
ritkasággyüjteményekben „kisértenek" bennün
ket, talán egy sem volt iszonyúbb, kegyetlenebb 
az úgynevezett „vas-szüz"-nél, melyet ama szá
nalomra méltó századok czinikus, vad humora 
„nevető szűznek" is nevezett. S mégis e borzasztó 
kínzó eszköz egészen a 17-ik századig fenn tudta 
magát tartani, ha másutt nem is, de a spanyol 
inquiziczió szolgálatában, melynek vakbuzgó tag
jai, ad mnjorem Dei glóriám, valóban bámulatos 
tökélyre vitték a kínzásnak e gyalázatos nemét. 
Mikor a f'rancz ák 1808-ban ez őrült vallási fana
tizmus kegyetlen garázdálkodásának véget ve
tettek, a spanyol inquiziczió börtöneiben még 
számos vas-szüzet találtak. 

Mellékelt rajzunk elég világos fogalmat sze
rezhet e szomorú emlékű találmányról. Nürnberg
ben, Regensburgban, Drezdában, de főleg a spa
nyol inquiziczió kinzó kamaráiban ez iszonyger
jesztő kínzó eszköz volt a legraffinirtabb ember
gyilkolás koronája és „ne tovább"-ja. E vas-szűz, 
mely a legtöbbször, hogy ördögi rendeltetését 
hitvány gunynyal is tetézzék nyomorult kezelői, 
szépen befestett női arczot mutatott, két részből 
álló, körülbelől hat lábnyi magas vasalak volt, 
melynek belső része vagy hosszú vasszögekkel, 
vagy vízszintesen álló, élesre köszörült késekkel 
volt kirakva. Az elitélt a nyitva álló szerkezetbe 
lépett, nv-ly aztán egy titkos rugó megnyomása 
következtében szép lassan mind összébb-Összébb 
szorult, míglen a veszélyes ölelés által a hegyes 
vasszegek vagy éles kések a szerencsétlen áldo
zatot összevissza vagdalták. 

Egyveleg. 
-.(A gombostű eredete.) A gombostű első 

hasznalata a 15-ik századra vihető vissza. Körül
belül 1410-ben jött forgalomba, s ekkor váltak 
meg a szegények az nddighasznált tövisektől, mik 
a tűt helyettesítek, es a nagyurak ekkor kezdték 
elhagyni az arany éa ezüst szegeket, melyekre 
addig szorítva voltak. A tű feltalálója egy Tou-
rangeau nevű drotkészitő. Kezdetben előállításuk 
temérdek munkával járt, s azért eleinte annyira 
mesés értékkel bírtak, hogy kezdetben csupán a 

fejedelmi toilette-asztalkákon voltak láthatók. X I . 
Lajos leányának férjhez menetele alkalmával 
nászajándokul egy szelencze gombostűt adott, s 
innen származik a „gombostű-pénz" elnevezés. 
Angliában a gombostű használata VIII . Henrik 
alatt kezdett elterjedni. Ez időben kapott az oly 
szerencsétlen véget ért Boleyn Anna is egy gom
bostűt a királytól ajándékba, innét a hit, hogy: 
tűt kapni ajándékba, szerencsétlenség, a sziv ha
lála. Ma már talán a gombostű legolcsóbb minden 
áruczikk közt. 

** (A dohányzók királya.) Nemrég halt meg 
Rotterdam környékén egy gazdag földbirtokos 
Van-Klaes: a dohányzók királya, kit földiéi a 
„nagy pipák apjá"-nak neveztek. E különcz egyé
niségről á franczia lapok sok érdekes részletet 
beszélnek el. Van-Klaes szelíd nyugodt ember 
volt, de rendkívüli bizarr jellem. Mesés vagyoná
ból gyönyörű palotát építtetett Rotterdam köze
lében — egy nagy pipa- és dohánymuzeummal. 
Mindenféle formájú pipák, emberi és állati torz
alakokkal, virágokkal és különböző növényekkel 
diszitve a dohányzás legrégibb korából voltak e 
múzeumban összegyűjtve, eredet és chronologíai 
rend szerint. Nem lehet elgondolni mily sokat 
költött e különös múzeumra, örömét lelte abban, 
ha az utazók hozzá botértek, kiket azonnal sörrel 
kínált és zsebeiket dohánynyal és szivarral meg
töltötte. Van-Klaés nemcsak nagy dohányos, de 

A nürnbergi vas-szűz. 

nagy sörivó is volt. Egy statisztikus, halála után 
kiszámította, hány litre sört és mennyi kilogrammé 
dohányt fogyasztott el a kövér Van-Klaes hosszú 
életpályája alatt. Naponként 15 lítre sört ivott, s 
150'grammé dohányt füstölt el. Ez pedig 80 
év alatt tesz 4383 kilóst, naponkénti 15 litre 
sör pedig 438,300 litre sört tesz ki. Daczára ezen 
óriási ivó és dohányzó képességének mégis 98 
évet élt , és nyugodt halála volt. Néhány nappal 
halála előtt magához hivatta ügyvédjét, s mi
után mindketten pipára gyújtottak a végren
deletet tollba mondta. Vagyona nagy részét roko
nai s barátai, s a szegények és kórházak közt 
felosztván, visszatért kedvcncz szenvedélyéhez, s 
a végrendelet egyik záradékában meghagyta, 
hogy mindazon dohányzók, kik őt a végnyuga
lomra kisérik, 10 font dohányt és a legújabb divat 
szerint készített 2 hollandi pipát kapnak, melye
ken az ő neve, czímere és halálának napjaki leend 
vésve. A rokonok és barátoknak meghagyta, hogy 
égő pipával kisérjék a végső nyugalomra, s midőn 
a temetési szertartásnak vége van, csak akkor 
oltsák ki és a hamut mindegyik pipájából kopor
sójára kell hinteni. A kerület és környék szegé
nyei, kik temetésén megjelennek, évenként halála 
napján.10 font dohányt és egy hordó s3rt kapnak 
egész eletükön keresztül. Saját személyére nézve 
a jó Van-Klaés — igen keveset kivan, megelég
szik tölgyfa koporsóval, mely az ő régi havanna 
szivar-ladacskáinak fájából legyen bélelve Sír

jába pedig, hol teteme pihenni fog, egy ládácska 
úgynevezett „Korporai Tabaks"-t és egy cso
mag régi hollandiai dohányt, ezenkivül oldala 
mellé legkedvesebb pipáját, a „régiek logré-
giebbjét" és egy skatulya gyújtót, a aczélda-
rabot, kovát, egy darabka taplót kivan tétetni. 
„Mert nem tudni, mi adhatja elő magát" —jegyzé 
meg Van-Klaés végrendelete o pontjára. E különös 
végrendeletnek minden pontja teljesíttetett. A 
szegények, kik a temetésre meghivattak, csopor
tonként jöttek palotájába, és az udvarmester gaz
dagon ellátta őket dohánynyal és pipával, a ham
vat a pipákból a komlólevelekkel koszorúzott ko
porsóra hintették; a palota közepén egy nagy 
dohányzó szalon állott pipákkal berendezve. Min
den Van-Klaes kivánata szerint történt meg, a 
Gertrúd szakácsnőre vonatkozó záradék is, ki a 
dohányt soha sem szenvedhette és kire ő élethosz-
szig 50,000 franknak kamatjait hagyta, de csak 
azon feltétel alatt, ha naponként egy cigarettet elszi. 

** {A régi időből.) Azon belügyminiszteri 
rendelet alkalmából, hogy a törvényhatóságok az 
iszákosság ellen netalán fönálló rendszabályokat 
az angol kormánynyal leendő közlés végett fölter-
jeszszék, egy torténetbuvár fölemlíti, hogy az er
délyi törvényhozás már 253 évvel ezelőtt, az 
1619-ki országgyűlésen az ünnepek megtartásáról 
szóló törvénybe fölvette az iszákosság meggátlá-
sára czélzó rendszabályokat is s az erdélyi kormány

szék 1816. deczemben 17-én kelt intézvényével 
ezen törvényt érvényben állónak nyilvánította s a 
törvényhatóságokatutasitottaazidevonatkozó ren
deletek végrehajtására. Érdekes, hogy 1650-ben 
Csik-, Gyergyó- ésKászon székek nemesi gyűlése 
október 24-en elhatározta, hogy azok, kik vasár
napi nap lerészegszenek, elfogattassanak és a biró 
által 12 ft birságban elmarasztassanak. Nem ke-
vésbbé érdekes, miként szabályozta MáriaTerézia 
királynő az 1771. decz. 21-én kelt udvari rende
lettel a pazar lakomákat; miként tiltatott meg a 
kávé és rosoglio élvezete 12 ft bírság terhe alatt, 
8 miként szabályoztattak a lakadalmak. Négy 
osztálya volt a lakadalmaknak. A legdrágábbnak 
nem volt szabad többre kerülni 80—100 ftnál, 
mig a negyedik osztályba sorozott népnél egy 
lakadalom költsége nem rúghatott 10—15 ftnál 
többre. Az első osztályban a fölhordott ételek 
száma nem haladhatta tul a 10 tálat, mig a negye
dik osztály 4 tál ételre volt szoriva a tésztás sü
teményeken kivül, melyekből azonban az utolsó 
osztálynak szintén csak a lepény, fánk és kalács 
volt megengedve. E rendeletnek különben a ki-
válátságos osztályok nem voltak alávetve. 
, ** (A legöregebb ember.) Kansas-Cityben, 

Eszakamerikában, közelebb hunyt el korunk leg
idősebb embere. Fournais Jakabnak hívták, és 
egész bizonyossággal maga nem tudta életkorát,de 
hatvanéves, sőt mégöregebb emberek is emlékez
tek arra, hogy Fournais-nak már az ő gyermek
korukban ősz haja volt. Fournais kanadai szüle
tésű volt, s 50 évnél tovább foglalkozott halászat
tal. Sohasem volt beteg, s még halála előtt néhány 
perczczel is sétált szobájában. Halálának napján 
megérezte,hogy nem fogja megérni a nap lehunytát. 
Százharmieznégy évet irtak koporsójára s ennyi 
idős legalább is volt. Maga monda, hogy 25 évesnél 

idősebb volt, midőn Wolfe tábornok 1759. szept. 
14-kén az abrahami síkságban elesett s 1815-ben, 
midőn Jakson tábornok Uj-Orleanst elfoglalta, 
épen 80 dik évét töltötte be. 

** (Gős-sip.) A világitó tornyok — Ameri
kában — a hajókat ködös időben nem óvják meg 
a veszélytől, e hiányt azzal akarják pótolni, hogy 
ködös időben gőz-síppal figyelmeztetik a hajókati 
Portlandban az Egyesült-Államokban a napokban 
készült el egy ily gőz-síp, melynek átmérője 18 
hüvelyk és megszólaltatására négyszeghüvelyen-
kint 60 fontnyi gőznyomás szükséges, hanem az 
igaz, hogy az igy előteremtett hang el is hallik 5 
mértföldnyire. 

•/. (EmbervaAászat.) Nyugat-Ausztráliában, 
mely a többi gyarmatoktól hátramaradt, ujabban 
két uj gyarmat alakult Nicholbai és Ashburton 
mellett. A lakosok — mintegy 80 fehér (európai) 
és 500 benszülött — gyöngyhalászattal foglalkoz
nak. Az európaiak ugy látszik nem tudnak lemon
dani az embervadászatról: a feketék kíirtázásáról, 
mert 1871. őszén Rocbourre városkában nagy hajtó-
vadá8zatot rendeztek a „fekete férgek" ellen, mint a 
fehérek a benszülötteket nevezik. Bizonyosan igy 
irtották ki a czivilizált keresztények Tasmaniában 
is a benszülött „fekete férgek"-et, mert ott már 
egyet som találni. A mai felvilágosodott világ 
ugy látszik hallgatásával szentesíti e nemtelen 
eljárást, sőt tán haladásnak is nevezik némely czi-
vilizátorok. 
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Irodalom és művészet. 
— (Aigner Lajos) kiadásában jelent meg 

Lukács Bélától, „Az arany rabjai", elbeszélések 
Erdély aranyvidékéről s a bányásznép életéből. E 
rajzokból több először lapunkban látott világot s 
jelen számunk is épen egyiknek befejező részét 
közli. Érdekesek tárgyuknál fogva is, mint képek 
egy sajátságos néposztály s foglalkozás életköré
ből; érdekesek jól tartott elbeszélői előadásuknál 
fogva is. A csinos kötet ára 1 frt 40 kr. 

Ugyancsak Aigner adta ki saját tanul
mányát a „Magyar népdalról", mely részletenként 
a „Figyelő" czimü széptani és kritikai hetilap
ban jelent meg. Aignerebben a Kisfaludy-társaság 
épen most megjelenő népdalgyüjteményét ismer
teti s birálja. Sok helyes és alapos nézettt mond 
el, s ha nem érthetünk is vele minden pontban 
egyet, örömmel üdvözöljük e tanulmányt, mint 
egy (az irodalmi téren különben is dicséretesen 
ismeretes) könyvárus érdeklődésének az irodalom 
iránt ujabb tanúságát. 

— (Rosenberg testvérek) kiadásában egy rég-
érzett szükséget derekasan pótló munka jelent 
meg. Ez: „A neveléstörténet kézikönyve, különös 
tekintettel Magyarországra", irta Kiss Áron, a 
körösi helv. hitv. tanitó-képezde igazgatója. A 
15 ivre terjedő munka a nevelés átalános történe
tét a régi kortól kezdve, röviden, de világosan s 
a legjobb források után tárgyalja. De különös 
érdeme a magyarországi neveléstörténeti rész, 
mely egészben még eddig megirva nem volt s 
hozzá az adatok egyes egyedmunkákon kivül, csak 
a legnagyobb fáradsággal voltak összegyűjthetők. 
A derék szerző e művel nemcsak a tanitóképezdék 
tanárainak és tanulóinak, kik azt kézikönyvül 
használhatják, hanem az irodalomnak is igen jó 
szolgálatot tett, s azért óhajtandó, hogy müve 
minél jobban elterjedjen. Adatai megbízhatók, 
előadása keresetlen, magyaros s átalában élvezhető. 
A nevelési irók s a tanügy bajnokainak beszőtt 
életrajzai élénkitik a munkát 8 nevelik becsét. 
Ára 1 frt. 50 kr. 

** (A „Nyelvtudományi közlemények"-ből,) me
lyet a m. tud. akadémia nyelytudományi bizottsága 
ad ki, a 9 ik kötet jelent meg. E terjedelmes (28 
ivnyi) kötetben Hunfalvy Pál a „kondai vogul 
nyelvet" ismerteti meg, hozzáadván Máté evan
géliumának vogul szövegét és egy szótárt. Az 
altáji összehasonlító nyelvtudomány barátainak 
nagy kincs kínálkozik e kötetben, mert a mű 
ismét egy oszlopa azon tudománynak, melyet itt 
nálunk müveinek legszorgalmasabban. 

** (Katonai munkák.) Aigner L. könyvkeres
kedéséből beküldetett: „A hadművészet törté
nelme" Berneck orosz őrnagy után irta Ha
lász Károly m. k. honvéd hadnagy. (Ára 60 kr.) 
A jelen füzet, mely 74 lapra terjed, az ó- és 
középkort foglalja magában. Berneck őrnagy 
egyike a legjelesebb német katonai szakíróknak, s 
munkája teljes megbizhatósággal van itt viszaadva. 
— Sztráva Miklós honvéd százados előfizetést nyit 
„Európa katonai nagyhatalmasságainak: Német-, 
Orosz-, Franczia-, Olasz- és Ausztria-Magyar
országnak jelen hadszervezete" czimü munkára, 
mely négy füzetre, összesen 40 ivre terjedőleg 
augusztusban fog megjeleni. Előfizetési ár 3 frt, 
melynek fele Rosenberg testvérekhez küldendő 
Pestre. 

** (Az „Egyházi Reform") czimü folyóirat
ból a második évfolyam 3—4. (kettős) száma jelent 
meg. Tartalma egyetlen czikk: „A protestáns egy
let és a debreczeni Figyelmező," a szerkesztő 
Kovács Alberttől. Erős polémia a Figyelmező ellen. 

** (Révész Imre ,,Figyelmező"-jéböl) megjelent 
a IV. füzet. Tartalma, a Ballagi ellen múltkor 
megkezdett s általunk is emiitett éles hangú polé
mián kivül két önálló czikk: egy történelmi össze
állítás aDebreczen-vídéki ref. lelkész évi fizetésé
nek értékéről a XVII- század elején; s egy ig^n 
gyarló és egyoldalú felfogással irt czikkecske 
Szakács Mózestől az egymással küzdő iskolarend
szerekről, mely (érvek nélkül) azt akarja bizo-
nyitni, hogy szabad iskola csakis a prot. iskola 
lehet. A fűzet apróbb közlései, egyházéleti s iro
dalmi tárgyúak, most is érdekesek. 

** (A „Magyar Tanügy'1) 4-ik, ápril havi fü
zetét vettük. Molnár A. a néptanítók nyugdíjazá
sáról a szász királyságban, Budenz az egyetemi 
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magán tanárságról, Baráth F. az iskolák statiszti
kájáról értekezik, a rendes rovatok (Irodalom, 
bel- és külföldi tanügyi szemle, vegyes,) szintén 
érdekesen vannak e füzetben is betöltve. 

— (Sue „Párisi titkai") e harmincz évvel ezelőtt 
oly roppant zajt ütött és oly mohón olvasott nagy 
regény, mely Sue hatásos irányregónyei sorát meg
nyitotta: most magyar fordításban jelenik meg 
Lauffer Vilmos kiadásában, ki a „Bolygó Zsidó" 
közrebocsátását a minap fejezte be. Az I. kötet 
ára 80 kr; s az egész mű 15 ily kötetből fog állani; 
de előfizetés utján sokkal olcsóbb áron, 5 frtért 
megrendelhető. 

— (Lauffer Vilmos kiadásában) megjelentek 
még: 1. „A szeretőt áldozata" regény az >791-ki 
franczia forradalom korából, Dash grófnő után 
francziából fordította Ozoray Árpád, egy kötet 
(ára 1 f t )—2. Born „II . Izabella" czimü történeti 
rajzából a 11-ik kötet (ára 80 kr.) — 3. „Nyilat
kozat Szarvas város választóihoz" intézi Podma-
niczky Frigyes, Szarvas város képviselője (ára 
40 kr.). Az utóbbiról politikai társlapunkban 
szólunk. 

** (Újvidéken a szerb színházban) ápril 20-án 
Szigligeti „Mamá"-ját adták elő Hadzsics Antal 
szinházi igazgató forditásában. A siker teljes 
volt, 8 az igazgató még az e?te táviratot küldött 
„a magyar népszinmű alkotójának", tudósítva az 
átalános tetszésről, melyben szerbre fordított víg
játéka Újvidéken részesült. 

** (Előfizetési fölhívások versekre.) Torkos 
László, a fiatalabb költői nemzedék egyik tagja, 
kisebb költeményeiből egy kötetet rendez sajtó 
alá. Torkos jó oldala, hogy költeményeiben a tar
talmasságra törekszik. 7—8 ivre terjedő költemény 
g}üjteményét Aigner adja ki, s előfizetést nyit rá 
1 forintjával. — Hajgató Sándor Kis-Kanizsán 
„Kikelet" czimü költeményfüzérre nyit előfizetést 
1 ftjával. Az előfizetési összeg Kanizsára szerző
höz, vagy a .,Zala-Somogyi Közlöny" szerkesztő
ségéhez küldendő. 

— (Sréter Kálmán) 1869 ben megjelent 
„Hervadozó virágok" czimü költeményfüzetéből 
a könyvárusoknál letett 290 példányát a pesti 
vakok-intézetének ajándékozta. Ugyanabból egy 
költeményt, mely a királynét hazafias jó indulattal, 
bár gyaríó versekben dicsőíti, egy kis előszóval 
külön is lenyomatott 200 példányban, s e kiadás
ból is 160 példányt ugyanazon jótékony czél gya
rapítására adott át. A nemes szándék elnézésre 
indít a gyönge versek iránt. 

Közintézetek, egyletek. 
** (A magyar tud. akadémia) második osztá

lya ápr. 22-én tartotta ülését Greguss Ágost elnök
lete alatt. A felolvasók sorát Hunfalvy János 
kezdte meg „könyvismertetések" czimmel több 
tárgyról szólván. Előbb a kondai vogul nyelvet 
ismertette. Bonaparte Luczián herczeg a kondai 
vogul nyelven Máté evangéliumának forditását 
adta ki. Ez evangéliumot áttanulmányozta és szó
tárt készítvén belőle, most ezeket a „Nyelvtudo
mányi közlemények"-ben közre bocsátja. Ezután 
röviden Kohut Sándor székesfehérvári főrabbinak 
a Pentateuch (Mózes 5 könyve) persiai fordításá
ról irt munkáját ismertette, s azon vágygyal fejezé 
be azt, vajha a magyar tudós zsidók nemzeti nyel
vünkön irnák műveiket. Végre ismertette: Roes-
ler „Rumén tanulmán} ai"-t, melybon a román 
népek történetét illetőleg sok merész és oly állítás 
van, mely az eddigi történelmi művek tanaival 
egyenesen ellenkezik. Ez állitások egy részét 
Hunfalvy elfogadja, s özek alapján aztán vitát 
kezd Szabó Károlynak — az Anonyinusról irt 
tanulmányának néhány állítása ellen. Ebből hosz-
szabb vita támadt, melyben résztvettek: Wenczel 
Gusztáv, Fogarassy, Székács és Greguss. — Riedl 
Szende „A dissimilatio törvénye a magyar nyelv
ben" czimü értekezést olvasta fel, melyben az ik-es 
igéket megtámadta; ez ellen Toldy Ferencz szó
lalt fel, ki a történelmi magyar nyelvre hivatkoz
ván, védte az ik-es igék jogosultságát. 

** (A Kisfaludy-társaság) szerdai ülésén Szé
kács József olvasott fel Horatiusból néhány ódát, 
saját forditásában. Utána Gyulai Pál mutatta be 
a „Magyar népköltési gyűjtemény" két első kö
tetét, melyet Gyulai és Arany László rendeztek 
s láttak eí jegyzetekkel. MintGjulai Pál jelenté: 

van már anyag a 3-ik kötetre is, sőt Szilády Áron 
egy negyedik összeállítását is megígérte,dalokkal, 
mesékkel, főleg babonákkal, ráolvasásokkal. Végül 
Rákosi Jenő olvasott egy részletet Dóczi Lajos 
„Csók" czimü akad.Teleki-dijat nyert vígjátéká
ból. — Greguss Á. titkár pedig bejelenté, hogy az 
első pesti takarékpénztár az idén is 200 ftot adott 
a társaságnak. 

*' (A magyar földrajzi társulat) megalakítása 
érdekében f. hó 18-án Hunfalvy János elnöklete 
alatt értekezlet tartatott, melyen Berecz Antal 
tanár bejolenté, miszerint a rendes tagságra eddig 
200 aláírás érkezett be. E jelentést a jelenvoltak 
örvendetes tudomásul vették, s miután igy a tár
sulat megalakulása lehetővé lett, közmegegyezéssel 
elhatározták, miszerint az alakuló közgyűlés f. é. 
május hó 12-én d. e. 10 órakor fog az akadémia 
palotájában megtartatni, melyre az aláírók vala
mennyien hivatalosak. Ezen ideig tagsági nyilat
kozatok Pesten (kalap-utcza 3. sz.)a „Természet" 
szerkesztőjénél fogadtatnak el. 

Egyház és iskola. 
** (Tanári állomások.) A hivatalos lap az 

1872-iki október hóban megnyíló pesti állami fő-
reáltanoda tanszékeire pályázatot hirdet. Rendes 
tanszék 11 van: magyar nyelv és irodalom, német 
nyelv és irodalom, történet és földrajz, szám és 
mértan, mennyiség- és mértan, természotrajz, ter
mészettan, vegytan, mértani rajz és szabadkézrajz. 
A tanári fizetés 13*00, illetőleg 1200 frt évi díj és 
250 frt. lakbérátalány. — A tanárok egyike igaz
gatónak neveztetik ki 1300 frt fizetéssel, 300 frt 
igazgatói dij és 300 frt lakpénzzel; az ötéves 100 
frtnyi pótlék minden egyes tanszéket megilleti. 
A szabályszerűen fölszerelt folyamodványok május 
végéig nyújtandók be. 

** (A közoktatási miniszter) f. hó 20-án este 7 
órakor Türr tábornok mint a pesti népnevelési 
egylet elnökének kíséretében meglátogatta a fel
nőttek oktatására ez egylet által alapított teréz
városi iskolákat, hol 11 osztályban több mint 1200 
felnőtt egyén nyer oktatást. 

** (A vallás és közoktatási miniszter) a pesti 
tudomány-egyetemnél a gyógyszertan tanszékére 
dr. Balogh Kálmánt nevezte ki. 

Ipar. gazdaság, kereskedés. 
x* (A dohánykiállitás) a köztelek helyiségei

ben ápr. 19-én nyittatott meg 23-ig tartott. Honi 
és külföldi dohánytermékek, s különféle szivar
fajok voltak kiállítva. A nagy terem egyik részét 
ezenkivül a dohánykészitésnél használt gépek és 
eszközök, másik zugát és két kisebb termét pipázó 
és szivarzó készletek foglalták el, melyeket egyes 
pesti kereskedőktől állítottak ki. Egy külön asz
talon foglalnak helyet a pályázati dohánycsomagok. 
Ki voltak állítva a kir. dohánygyárak készítmé
nyei is, melyek közül leginkább volt képviselve 
gyártmányaival a pest-ferenezvárosi dohánygyár. 

** (A zalamegyei gazdasági egyesület) Kosz 
Jakab stridói néptanítót (5 db. arany, Perger Fe
rencz tanítót 3 db. arany, Alszeghy János alsó-
lendvai tanitót pedig dicsérő oklevéllel tüntette ki 
a községi faiskola ügyének előmozdításáért. Vajha 
eczélból minél több néptanító tenné magát kitün
tetésre érdemessé! 

Közlekedés 
** (Az összekötő vasúti hídhoz,) melyet a pesti 

tábori kórházon alól építenek, még e nyáron hozzá 
akarnak fogni. A budai résznél addig, mig a 
Dunapart szabályozása elkészül, fa-rácscsal hosz-
szabbitják meg azt a helyet, melyet aztán lebon
tanak, ha a part odáig kitöltetik. A hid vasból 
készülés 220 ölnyi hosszúságú lesz, maga az ideig
lenes fa-rács hid ennél is hosszabb, t. i. 263 öl. Áz 
egész impozáns alkotmány szélessége 5 ölnyi lesz, 
s kettős sineken történik a közlekedés, 83/4 ölnyi 
magasságban a rendes vizállás fölött. E magas
sághoz a partokról megfelelő töltéseket emelnek, 
s hogy e miatt a partok mentében a közlekedés meg 
ne akadályoztassák, gondoskodnak tág közleke
dési nyilasokról. Azon két hidfőn kivül, mely a 
két parton nyugszik, még 4 oszlop fogja tartani a 
hid iveit. Ezek egymás közti távola 5 öl. 
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Mi újság? 
** (Az alföldi vizkárosulták javára) ápril 

28-ikán d. e. 10 órakor, a görög-oláhok és szerbek 
husvétvasárnapján, a görög és szerb templomban 
tartandó istentisztelet alkalmával Damjanich 
Jánosné és Hollán Ernőné asszonyok pénzt fognak 
gyűjteni. Május hóban e czélra az izraelita és más 
felekezetek templomaiban is fognak gyűjtéseket 
rendezni. 

** (Az egyesült budapesti takarékpénztár) a 
budai hatóság utján az ottani szegényalapnak 500 
frtot, a budai tüzőrségnek 100 frtot, az iskola
alapnak 500 frtot, a Mayer-féle árvaház-alapit-
ványnak 200 frtot, s vejire a városi hivatalnokok 
nyugdij-egyletónek 100 ftot adományozott. 

** (Az egyetemi könyvtárnak) tehát végre is 
lesz palotája. Mint tudva van, a ferenczi szerzete
sek és az egyetem közt hosszú pör folyt az egye
temi könyvtári telek tulajdonjoga fölött. E port 
a szerzetesek nyerték meg, azonban a közoktatási 
miniszter egyezségre hivta fel a feleket, 8 ennek 
kedvező eredménye lett. A szerzetes atyák készek 
a telket ingyen átengedni, ha oda nagy könyvtár
palotát fognak építeni. A teljes kiegyezés útjában 
csak néhány kisebb kérdés áll, melyeket könnyű 
lesz igazitani. 

** (A mecMenburgi herczeg) Pesten átutaztá-
ban meglátogatta a magyar tud. akadémiát, Ló-
nyay miniszterelnök kíséretében, s nagy érdekelt
séggel vizsgálta az akadémiai könyvtár-és a képtár 
egyes nevezetesb darabjait. Hoszasabban társalgott 
Hunfalvy s Arany Jánossal, s ez utóbbi irányában 
azon óhajtását fejezé ki, vajha müveit jó fordítás
ban olvashatná, ha már azokat eredetiben nem 
élvezheti. Arany azon műveit, melyek németre le 
vannak fordítva, azonnal elhozatták egy könyv
árustól a herczeg számára. Délután a muzeumot s 
este a nemzeti színházat látogatta meg a herczeg. 

** (V. Ferdinánd volt magyar király) és osz
trák császár ápr. 18-án ülte meg Prágában 79-dik 
születésnapját. V. Ferdinánd ezelőtt negyvenkét 
évvel koronáztatott magyar királylyá, s ha le nem 
mond vala, a leghosszabban uralkodó magyar ki
rályok közé tartozott volna. 

** (Lipót bajor herczegnek,) Gizela főher-
czegnő mátkájának, a Magyarországon töltött 
rövid idő alatt is annyira megtetszett hazánk, 
hogy mint hirlik, a nyáron ismét eljő Magyar
országba s az érdekesebb vidékeket meg fogja 
látogatni, nevezetesen az alföldet, Máramarost, a 
Szepességet és Erdélyt. 

** (Eljegyzések.) KendefTy Árpád volt ország
gyűlési képviselő és honvéd főhadnagy közelebb 
jegyezte el Inkey Ella úrhölgyet. — Tors Kál
mán, a „Hon" egyik fő-, s lapunknak is rendes 
munkatársa, jegyet váltotta Szigligeti Aranka 
kisasszonynyal, Szigligeti Ede érdemes dráma
írónk kedves leányával, s a menyegző május 8-án 
lesz. 

** (Névváltoztatások.) Tugyi Károly hites ügy
véd tiszaszalóki lakos „Szentgyörgyi"-re, és 
Schuster Gusztáv pesti egyetemi IV-ed évi jog- I 
hallgató „Halmi"-ra változtatták nevüket. — ' 
Schopper Jenő pesti polgár s volt vaskereskedő 
„Tömöry"-re változtatta nevét, s egyúttal a hazai 
ipar s kereskedelem közül szerzett érdemei elis
meréséül a magyar nemességet kapta. 

** (Szabad választás.) A P . Naplóban és 
Honban olvassuk: „Nógrádban a jobb és baloldal 
főemberei Írásban részletezett egyezményt kö
töttek a képviselőválasztásokra vonatkozólag, s 
ez egyezményt mindkét részről 150 ember irta 
alá. Biztositékként mind a jobb, mind a baloldal 
nyolczvanezer frtról „látra" kiállított váltót tett 
le, s igy összesen 160 ezer frt értékű váltót. E 
váltók a megyei közpénztárban helyeztettek el, s 
a felettök való intézkedés a mindkét párt köréből 
választott becsületbiróságra bizatott. A melyik 
párt részéről megszegik az egyezményben foglalt 
pontokat, azon párt fér fiainak bemutatják saját vál
tóikat, s azok fizetnek nyolczvanezer forintot." 

Ezt nevezzük mi aztán szabad választásnak: a pár
tok főemberei megjegyeznek a jelöltekben, s előre 
váltókkal is biztosítják, hogy kiket válaszszon meg 
a szabadon vá lc - 'ó közönség! 

** (Buda nem igen tart lépést Pesttel.) Az ot
tani építkezési mozgalmak is nem hogy arányban 
állnának a pestiekkel, de ellenkezőleg, mintha 
mindenki elvesztette volna kedvét, mióta a sza
bályozásivonalakat és foltételeket megállapították. 
Még azok sem építenek, kik korábban engedélyért 
folyamodtak. 

** (Bertha Sándor) zeneművész hazánkfia a 
napokban jött haza Parisból és néhány hetet itt 
töltend, hogy a magyar népdalokból a franczia 
közönség számára gyűjteményt rendezzen. Bertha 
Sándor neve és eddigi működése kezeskedik arról, 
hogy e gyűjtemény a kényes igényű francziákban 
rokonszenvet ébresztend zenénk iránt. E népdal-
gyűjteményt Flaxland párisi műárus fogja kiadni. 

f (Halálozások.) Szacsvay Lajos, a szabadság-
harcz után kivégzett Szacsvay Imre atyja, közelebb 
hunyt *el Nagyváradon 83 éves korában. Szép 
reményű fia kivégeztetése, s a családján elkövetett 
méltatlanságok komorrá és elvonulta tették; ke
rülte a társaságot, s mint a koldusápolda igazga
tója, csak tisztjének s bánatának élt. — Szekeres 
Pál, debreceni főgymnáziumi tanár f. hó 20-án 
meghalt. Az elhunyt szorgalmas tanár s köztisz
teletben álló férfi volt. Csak 47 évet élt. — A 
szegedi ferenczrendi szerzetes ház főnöki helyet
tese, Zvaratkó Bániéi f. hó 20-án meghalt. — 
Orosz Ádám eger-szaloki plébános meghalt. Nevé
vel a negyvenes években gyakran lehetett talál
kozni az akkor megjelenő szépirodalmi lapokban. 
Egy olyan beszélyt is irt „Ida vagy a pusztai sir" 
czim alatt, melyben egyetlen ige sem fordult elő. 
— Győrött közelebb hunyt el Takács Sándor, egykor 
országgyűlési követ s a volt dunántúli kor. tábla 
itélőbirája, 69 éves korában. — Fráter Jánosné, 
Biharmegye egyik köztiszteletben állt hölgye, 77 
éves korában elhunyt. — Both János, Kolozsvár 
egyik derék polgára, 52 éves korában elhunyt. — 
Bottenbiller László, Pestváros egykori polgármes
terének R. Lipótnak egyetlen fia, elhunyt. — 
Szontagh Kálmán, pesti ügyvéd és városi tisztvi
selő, ki különösen az evang. egyház körül sok 
érdemet szerzett, 40 éves korában meghalt. — 
Dr. Gaj Ljudevit (Lajos) 63 éves korában Zá
grábban meghalt. Hires agitátor volt, s az illyris-
mus apostola. Eletének legnevezetesb mozzana
tával a 48 ki horvát mozgalmakban találkozunk. 
Utóbbi időben a „Narodne Novine" hivatalos 
lap tulajdonosa volt. — Dr. Friedlander Miksa, a 
„N. Fr. Presse" egyik alapitója, Bécsben elhunyt; 
vállalatának nagyon kedvezett a szerencse, s özve
gyének (Délia színésznő) s gyermekének neveze
tes vagyont hagyott hátra. 

Nemzeti színház 
Péntek, ápr. 19. „.4 haza.1' Dráma 5 felv. I r t a Sardou; 

ford. Paulai és Szerdahelyi. 
Szombat, ápr. 20. „TannhUuser." Opera 3 felv. Zenéjét 

szerzetté Wagner K. — (Bignio Lajos felléptéül.) 
Vasárnap, ápr. 21. „A nagyapó." Vigjáték 3 felv. I r ta 

Szigligeti. 
Hétfő, ápr. 22. „Női harcz." Vigjáték 3 felv. í r ták 

Seribe és Legouvé; ford. Csepregi. 
Kedd, ápr. 23. „Romeo é* Júlia." Opera 5 felv. Zenéjét 

szerz. Gounod K. 
Szerda, ápr. 24. „Brankovits György." Eredeti szomorú 

játék 5 felv. I r t a Obernyik K. — (Csaby Imre föllépteül.) 
Ctülörtök, ápr. 25. „Don Jüan." Opera 2 felv. Zenéjét 

szerzetté Mozart. — (Bignio Lajos föllépteül.) 

Szerkesztői mondanivaló. 
— K. P . G. „A két testvér" hosszura nyújtott verses 

próza, melyben semmi sincs 
— O-Kanizsa . Sz. I . Gyönge dolgok. Az ilyes rövi

dítések, mint „kinz", „tájid", a versmérték által sem iga
zolhatók. De az eszmékben még nagyobb a szegénység 
mint a gyarlóság a formákban. 

— - B e r e g h y . A beküldött két költemény közül az 
egyik, hosszadalmas parafrázisa Petőfi ismeretes szép da
lának: „A kinek nincs szeretője, bort igyék"; a másik pedig 
szintén Petőfi „Est"-jének igen gyarló utánzata, tárgyban, 

hangban s a Petőfi által könnyen, ön által pedig nehézkesen 
kezelt versformában. 

— P a i á r J á n o s alorvos urnák Hajdu-Szoboszlón. Ön 
azt kivánja: nyilvánítsuk ki nevében, hogy a városában el
terjedt ama hir, mintha ön a jobboldalról a baloldalra tért 
volna át, merőben alaptalan, mert ön, óhajtja ugyan a két 
párt kibékülését, de határozott,.jobboldali és kormány
párt i" maradt. Kivánatának ezzel eleget tet tünk. 

— A. -Zso lczv F . Gy. Az érdekes levelet legköze
lebbi számunkban fölhasználjuk. 

— Pécs . R. A. Csak néhány terjedelmesebb czikkunk 
hátráltatta eddig. E g y - k é t hét alatt mindenesetre meg
kezdjük. 

— A V a s á r n a p i Újság r é g i b b é v f o l y a m a i . Eladó: 
a Vasárnapi Újság I . - X V I I I . évfolyama (1854 — 1871.) 
18 darabba diszesen bekötve — Lőcsey Sp. Lajos könyv 
kötőnél Nagy-Enyeden. 

SAKKJÁTÉK. 
648-ik sz. f. - M a k o v s z k y K.-tól 

(Prágában.) 
Sötét . 

a b e d e f g h 
V i l ágos . 

Világos indul s a második lépésre mattot mond. 

A 643-ik számú feladvány megfejtése. 
(Szerényi Bélától Pesten.) 

Vi l . S 6 t . 
1. V h 2 - d 6 f Kc5—d6: 
2. H f 6 — e l t Kd6—e5 
3. H e 7 - g 6 t Ke5—fő 
4. f3—g4 matt. 

He lyesen fe j te t ték m e g : Veszprémben: Fülöp József. 
— Miskolczban: Czenthe József. — Oelsén: Glesinger Zsig 
mond. — Jdszkiséren: Galambos István. — Kecskeméten: 
Galambos László. — Karczagon: Kacsó Lajos. — Homon-
nán: Farkas Bertalan. — N.- Sza-lontán: Kovács Albbert. — 
A pesti sakk-kör. 

Nyilt-tér. *) 
H.-9I . -Vásá rhe ly , febr. 20.1872. 

Török József gyógyszerész u rnák 
Pesten. 

Kezeim és lábaim izmaiban lappangó köszvé
nyes bántalmaim enyhítésére többféle gyógy
szernek megkísértése után uraságod kÖszvény-
vásznának használásához, mint a közben használt 
gyógyeszközöic között betegségem tekintetében 
legjótékonyabb hatásúhoz visszatérve, szívélyes 
bizalommal kérem uraságodat, hogy fentebb irt 
vásznából két csomagot postán utánvétel mellett 
leendő fizetés iránt Szegeden át Hód-Mező-Vásár
helyre lehető siettetéssel leküldeni ne terheltessék 
a szokott adressel, melyet a visszaemlékezés tekin
tetéből, hogy elősegithessek, ide jegyezni jónak 
láttam, u. m. Idősb Dobosy Lajos nyugalmazott tör
vényszéki elnöknek Szegeden által Hód-Mező- Vásár
helyre. — Bizalma s jóindulatába ajánlott 

Id. Dobosy Lajos. 
*) E rovatban közlött czikkekért csupán a sajtótörvé-

nyek irányában vállal felelősséget a Szerk-

H E T I - N A P T Á R . 
B é n a pi - és 

he t inap 
Kn tho l ikas és p r o t e s t á n s 

naptár 

1 8 V a s á r 
29 Hétfő 
301 Kedd 

1 Szerda 
2l Csőt. 
3 Pént. 
i j Szóm. 

Április 
F 4 Vitái és Val. 
Maximin 
Sinai Katalin 
Fülöp és Jakab 
Athanáz, Zsigm. 
Kereszt feltalál. 
Mónika, Amália 

Görög-orosz 
n a p t a r 

Iz rae l i t ák 
naptára 

F 4 Cantale 1 

Antalka 
Eutróp 
Fülöp Jakab; 
Zsigmond 
Kereszt fölf. 
Flóra, Amál 

J April. (ó) 
|16 A Hoavétv . 
17 Hnsvétkét f . 
18 János 
19 János 
20 Theodon 
21 Janár 
22 Paraclitus 

Nizan R. 
20 Mózes 
* l H. 7 . ütr 
2 2 H a s . vég. 
23 
24 
25 Neflate 
2 6 S. 1 p e r . 

N a p 
hossza kél I nyűg 

t p.jó. p. 
38 26 4 49 
39 24 4 47 
40 2214 46 
41 21;4 45 
42 1914 43 
43 17Í4 41 
44 15 4 39 

7 11 
7 12 
7 34 
7 15 

H o l d 

" • W n U t U M l . $ ü t o U o n e g y e d 2 7 . é n 8 ó r , M p e r e i k o r n g g A 

hossza 

L p. 
283 17 
297 31 
311 38 
325 42 
339 34 
333 19 

6 46 

kél | nyűg. 

ó. p.J ó. p 
0 12 8 14 
1 11 9 22 
1 58 10 37 

regg. 11 57 
3 1i este 
3 24 2 26 
3 45 3 41 

T A R T A L O M . 
Budenz József (arczkép). - Finn dalok. — A bányász 

ezondrája (vége). — A Ludoviceum és a központi honvéd
tiszti iskola (egy képpel és három arczképpel). — Mikko 
Metsólainen. - A földrajzi kutatások áldozatai (vége). — 
A vas-szüz (képpel). — Egyveleg. — T á r h á z : Irodalom és 
művészet. — Közintézetek, egyletek. — Egyház és iskola. 
~ ! p a r í gazdaság, kereskedés. — Közlekedés. — Mi njság? 
— Nemzeti színház. — Szerkesztői mondanivaló. — Sakk

játék. — Nyilt-tér. — Heti-naptár. 

Felelős szerkesztő: N a g y üHkfc»#.(L. magyar-oteza 21 . ÍZ . ) 
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HIRDETÉSEK. 
A király italhoz! *) 

A k i rá ly i t a l által meggyógyultak,! 
nagyobb részt hivatalos, vagy törvény
széki ig , s nyolez esetben még esküleg 
is igazolt bizonyítványok s elismerő iratok 
szer inta következő betegségekből: 

8 W L é p t á l y o g - m é r g e z é s (gono
szabb az eb-dühnél), mely gyógyszer al
kalmazható itt sikerrel ?! 

jfMT* Eb-döh (csak két üveg hasz
nálata által). 

í W " Nehéz sebek (gyorsan, sebláz 
csaknem minden fájdalom nélkül!). 

jgflT" G y o m o r - r á k , s a gyomorszervek 
tökélle'es elzárása (magában Berlinben a 
„Bethania" legnagyobb gyógyintézetben) 
a betegnek három napon át sem étel, sem 
ital, sem pedig gyógyszer nem nyújtatott; 
az ital megnyitá az étcsatornákat s gyom
rot, s a borzasztó fájdalmak erre csakha
mar elenyésztek, a beteg az orvosok által 
már feladatván, mégis a legközelebbi na
pon felkelve, s 4 üveg használata után 
foglalkozása után láthatott. 

£M£~ H a l á l o s sz ívbe tegségben ,sok 
esetben szivgörcsökkel párosulva, a gör
csök már az első ivás után, s ugy tovább!: 
egy ily beteg, egy berlini tudós orvos által, 
három hónapon át hasztalanul gyógyke-
zeltetett, többszöri gyök eres megvizsgálás 
után azon nyilatkozattal hagyá el, — hogy 
a betegség ellen gyógyszer nem létezik, 8 
ö legfölebb három nap alatt a halál bekö
vetkezését várja, — de a következő napon 
ágyát elhagyá, a borzalmas szivgöres már 
az első ivás után elmaradt, az orvos az 
esetet később kétségbe voná, hogy felgyó
gyult, de a beteg 1868-ban házasságra 
lépett. 

(ÜST* Minden szembe tegségben , s 
gyógyithatlan megvakulás eseteiben, hol 
még a műtét sem vala lehetséges, s pedig a 
szempillák kristalizált vizének magába 
szívása által; egy 6 év óta tökélletesen 
vak (Bellevúe,Trier mellett) visszanyerte 
szemevilágát egyetlenegy üveg k i rá ly
i ta l által, egy másik 4 üveg, egy harma
dik 13 üveg által; rövidlátók néhány 
üveg használata után észlelek, hogy erő
sebben s messzebbre látnak; — szemgyu-
ladások, ivás s melegburogatások által 
(vegyítve az ital langyos vizzel). 

$0F~ N a g y o t h a l l ó k (egy család
ban két egyén csak két üveg használata 
után). 

y&~ G y o m o r f á j d a l m a k , 20—40 
éven át tartó gyomorgörcsök, itt hatha
tósága a leggyorsabb, midőn már minden 
gyógykezelés és szerek ártalmasak. 

E0G" 20 - 3 0 éves c súzos fá jda lmak , 
bénulással (igen gyakran m á r l üvegután, 
valamint nyelvbénulás). 

íJ&f Tűd&lobok, a legmagasb stá
diumban, már néhány ivás után, 8 főleg 
minden vérvesztés nélkül! 

ijV L o b o s b e t e g s é g e k b e n , még 
agyveló-gyuladásnál is, néhány ivás után, 
az ölőjég soha nem használandó! (langyos 
burogatások). 

HPSr~ F o r r ó t á l y o g s heves sebláz, né
hány ivás után s burogatás, 8 a léptályog 
megmérgezése eseteiben (mint fentebb), 
hogy ha atályog a csontokba helyezkedik, 
1 óra hosszat a tagbetételével, az üszög le
horzsoltatik, igy az üszkös-hus genyed-
ségnek indulván, a sebek is gyorsan gyó
gyulnak. 

S a V Orbáncz , lázas jelenetek, gyer
mekágy s ideglázban szenvedőknél, (a 
láznál hányás következik be a gyomor
idegek erösitése után, de nem mint a hány-
tatűszernél gyengítés által). 

3 V ~ Nehéz g o r v é l y s mirigyfájdal
makban, gyakran egy vagy még kevesebb 
üveg után. 

S3V" Minden bőrbe tegség , bőrseny 
s daganatoknál (igen gyorsan). 

flV Diflberi t is (ivás és félóránkénti 
igen meleg borogatás által), u. m.: a to-
rokgyiknál, hogy ha a baj nem a mély
ségből ered, gyors gyógyulás. 

:J3tT T o r o k g y l k n á l az ital forrón 
használandó, s a torokra igen meleg gya
pot burogatások alkalmazandók, feltéte
lezve, hogy a baj nem lépett még a leg 
főbb stádiumba. 

V M i n d e n (o rokfa jda lmakbau . s 
különösen torokdió-loboknál (irt gyorsan 
gyógyít, vBgyitve forró vizzel!) torok-asz-
kór, a legmagasb stádiumban — hol má • 
úsztató szerek használtattak. 

& V !Vehézkór(Epilep3Í) hébenkor-
ban már az első ivás után nem tért vissza, 
hol éveken át csaknem naponként vissza
tért, sok esetben semmi segély. 

f f V Vlda t áncz és görcsökben. 
Vér to lu lás , szédülés s gutaütés ellen. 
S ^ " - V é r h á n y á s eseteiben gyorsan, 

és az egész testnek csaknem azon pilla
natban! megnyugtatására. 

f*^T" A r a n y e r e k (csomósak, már a 
legközelebbi napon s aranyeres elnyálká-
sodások. 

fiV H ó l y a g - s vesekövek (a kövük 
szétoszlatása hébenkorban már néhány 
nap után bekövetkezik). 

UV Kpefó jda lmak (tehát májbe
tegség) és sárgaság több éven át tartók, 
s gonoszul meggyökerezettek (legtöbb 
esetben 9 hét alatt) . 

8 ^ ~ K Asz vény , az izülék nehéz me
revségében lassan, többszörsegély nélkül). 

M F " F e j görcs , (igen gyorsan), hogy 
ha az a gyomortól származik. 

ü9"*Nehéz idegbán ta Imakban (min t 
fent), s még a gerinez sorvadás legna
gyobb fokában is, (a kir. kormány által 
két évig hasztalanul a fürdőbe küldve, 
szünetlen sok fájdalom, lábain már nem 
vala képes állni, 10 üveg használata után 
már sétautat tevén, s most évek óta a 
legjobb egészségnek örvend. 

IHT" Hasmenés és hányás eseteiben 
(már az első ivás után). 

&HT~ Csecsemosekné l , azt, az anya 
vagy dajka használhatja. 

í W ~ Szai i iár l iur i i tban. (többnyire 
igen gyorsan) s elnyálkásodás eseteiben. 

BtF*Mindennemű b a j a k o r s himlő
ben, azok már az első ivás után szüne-
deznek, s a himlők éjen át észrevétlenül 
elenyésznek, s a beteg, egészségét mint 
volt, visszanyeri. 

jfHT* R á k f e n e és csontszú . (gyakran 
igen gyorsan) s ha még alegmagasb fokot, 
érte volna is el. 

& V * Sósesúz fo lyás eseteiben (itt. 
már nem oly gyorsan). 

g f * Mindennemű v l zkó r s t a g d a g n 
Hatokban, (sok esetben már az éjen ái) 

p g P I I ív i t i sz t l i lás fájdalmakban, 
(éveken át tartó vérfolyás s annak évekig 
kimaradása) egyszeri ivás után; különösei 
minden női betegségben, sápkor (már itt 
lassabban); egy családhoz belépvén, — 
Jakobi a háziasszonyt nchézbetegen talál
ván, az orvos által is már feladva, a férj 
nejének a k i rá ly i t a l t nyujtá,másnap dél
ben az orvosnak maga nyitá meg az ajtót, 
kezében tartva a k i r a ly i t a l l . 

fiWF" Asz k ó r b a n szenvedőknél és sok 
heti hektikális izzadságban, (az első a 
legmagasb fokban már 3 üveg után, utób
binál), néhány ivás után. 

0 V Mindennemű mel l f á jda lmak
ban , (u. m.: fulladozás, szúkmellüség, 
mellszorongás, rövid légzés, mell elnyál
kásodás) ; a fulladozásnál gyakran kevés 
a remény; a sorvadásnál (igen lassan). 

A k i r á ly i t a l egyedü l i fe l ta lálója s kész í tő j e : 

Jakobi Károly, valóságos egészségi tanácsnok, 
lakása: Ber l inben . 

Egy üveg k i r á l y i t a l k i v o n a t ára: (háromszor annyi vízhez) 1 ft. 6 0 kr., 
illetőleg 1 ft. 1 0 kr. o. é. !288 (1 - 3) 

Kapható a következő gyógyszertárakban P e s t e n : Tftrttk Józse f király-ueza 
8-ik szám alat t ; Deb reezen : dr. Kothschnek; P é c s : Kunz F . ; Székesfehérvár 
Braun J . ; U n g h v a r : Bene L.; Z á g r á b : Mitlbach S.; S z e g e d e n : Meák Gynla, 
B é c s b e n : Haack H. fóügynöksége által IV . Paulanergasse 4. sz alatt. 

*) A k i r á l y i t a l , mely számtalan gyengéd növénynedvekböl készitett limo
nádé, minden egyéb más, — csak gyógy- s titkos szer — nem; az, a testi szerveknek 
a legnagyobb mértékben egészségi anyagokat nynjt, mely által a természet (a vér- i 
nedvek javulása által) annyira megváltozik, hogy a betegség okai s az által a beteg-
ségek, magától elenyésznek. 

Á r l e s z á l l í t á s . 

Wlieeler és \\ Hson-Kie 
varrógépek — Manufacturing — Kompagnie 

New-Yorkban, 
van szerencséjük ezennel köztudomásra jut
tatni, hogy gyártmányaik árait leszállították, 
i hogy azok csakis a magyar koronaországok 

képviselőjénél 

OHM C. O. Pesten, 
József té r 15-ik sz . a la t t 

kaphatók s rendelhetők meg általa a valódi s 
dicséretesen ismert családi varrógépek 70 fttól 
kezdve "s feljebb. Ez alkalommal bátrak va

gyunk a t. ez. közönséget arra figyelmeztetni, hogy valódi gyártmányainkat 
illetőleg, bár honnan tétetnének is ajánlatok, azok a vevők tévútra vezetésén 
nyugszanak, s óvunk mindenkit az eféle lelkiismeretlen varrógép-kereske
dőktől, ki1; nem átalják v e d m a r k m i k a l s b é l y e g ü u k e t meghamisítani. 

C ^ " Iüustráít árjegyzékek egész készséggel szolgáltatnak ki s kül
detnek m»g. 1290 (1—34) 

i r l e s z á l l i t á 

A es. k i r . engedményeze t t 

KORNEIIBIROI MARHAPOR, 
a cs. kir. ausztriai, kir. porosz s a kir. szász kornwíny által engedélyezve, a hamburgi, 
londoni, párisi, müncheni, s Wcíi érmek által kitüntetve, ö felsége az angol királyné, 
valamint ő felsége a porosz király udvari istállóiban a legjobb eredményekkel hasz
nálva s évek hosszú során át elégségesei] megpróbálva: 

L o v a k n á l : a nátha által előidézett szilidncmii • kétes mirigy, torokfiijiliilmak 
B a repkedő giliszta ellen, különösen alkalmas a lovat teljes testerő s tUzességlnni 
fentartására. 1252 (2 — 2) 

S z a r v a s m a r h á k n á l : beteges állapotú változékony tejelkulönités eseteiben. 
melyek az emésztószervek háborgatása által a kevés és rósz tejelésnél idéztetik ele, 
melynek minősége annak használata által szembetünőleg javul; továbbá a vórfejéí, 
gilisztabetegség és szélhas ellen, valamint teheneknél a borjuzás tartama alatt b a r 
náivá — igen üdvösnek bizonyult be s gyenge borjuk annak használata által szem-
betünAleg tenyésznek. 

J u h o k n a l : a májgiliszta s redvesség kifejlődésének meggátlására, épen ugy 
:\? altesti szervek működésének bántalmazása eseteiben, hol tétlenség forogván fen. 

Üditő-nedv lovak számára 
h\vizil;i Fornicz Jánostól Kornenbnr?nan. 

A maga nemében egyetlen szer, mely a cs. kir. magas egészségügyi hatóság által 
gondosan megvizsgáltatván, s aztán ő Felsége I . Ferencz József császár által egy 

kizárólagos szabadalommal tüntettetett ki. 
Az, a lovat még a legnagyobb megerőltetésnél is, egész a késő vénségik kitartóvá 

teszi, s vidámságban tartja, s különösen erősítésül szolgál nagyobb erőlködéssel járó 
munka előtt sután; k i tűnőnek ismertetett eI,'továbbá: csúzos fájdalmak, bénaság, ivhur-
daganatok, rándulások, ficzamodás s rokkantság eseteiben. — Egy üveg árai ft. 40 kr. 

Ló-patakenőcs, térges s törékeny paták ellen, s kisszerű üreges paták stl>. 
gyógyitására. Egy izelencze ára 1 ft. 26 kr. 

P a t a - I i y i r p O r , a nyirrothadás ellen lovaknál. — Egy üveg ára 70 krajezár. 

Erőtakarmány vak és szarvasmarhák szá- !-
mára, elsatynyult állatok gyors helyreállítására, vér-
mérsék felébresztésére, s a hizlalás nagybani előmoz-

>ditására. 
Egy nagy láda ára 6 ft., egy kisebbé 3 ft., egy csomag 30 kr. Sertéspor, futó üszög és a sertések másnemű betegségei ellen. — Egy nagy-

csomag ára 1 ft. 26 kr., egy kisebb csomagé 63 kr. 
K u t y a - l a l ) d a C S O k , a kutyabetegségek u. m. görcs, vidatáncz, csúz s a ku

tyák közönséges betegségei ellen. 
Megbízha tó óvszer az ebdüh e l len . — 1 skatulya ára 80 kr. 

( J y O g y p O r , házi szárnyasállatok számára,a szárnyasok hullása, s a ludak, kacsák, 
tyúkok s gyöngytyúkok közönséges betegségei ellen.— Egy csomag á ra50 kr. 

V é r h a S S Z e r , juhok számára. 1 nagy csomag ára 70 kr., kisebbé 35 kr. 
A Kwizda-féle állatgyógyászati szerek valódi minőségben megszerezhetők: 

PESTEN T»rok Józse f ur gyógyszerésznél, király-uteza 7. szám; T h a i 
m a y e r A. 8 t á r sa ; H a l b a u e r t e s t v é r e k ; R a k o d e z a y A . ; F r o m m e r H . BTJDÁN 
az udvari gyógyszertárban; ezenkívül Magyarország majdnem minden városa- és mc 
zövárosában léteznek raktárak, melyek összesen az olvasottabb lapokban időnként 
közzétet tnek. 

£\-mjf^c Csalódások kikerülése tekintetéből tisztelettel kéretik, hogy a 
W « » . K w i z d a Fe renez J.-féle dd l tó -nedv (Restitutions-Fluid) 

mint a maga nemében egyetlen szer — cs. kir. szabadalommal tüntettetett ki, más 
hasonnemü a hatonnevezetü készítményekkel össze ne tévesztessék; továbbá kéretik 
azt szíves figyelemre méltatni, hogy a k o r n e o b n r g i m a r h a p o r minden függvénye, 
az itt látható hasonmásu vörösfesték nyomású aláírással van ellátva, s kötelességemnek 
tartom ezúttal közhírré tenni, bogy hamisítványok fordulnak elő, melyek egészen 
hatásnélküli, s mi több, ártalmas alkatrészekből vannak összeállítva, melyek megvé
telétől ezennel mindenkit nyomatékosan óvok. 

<^4!*Á/fö^*^c>-e~*L4/i> 

* * 
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SC^MI ALÓLIROTTAK 
a nagy közönség érdekében kedves kötelességünknek 
tartjuk az általunk már több ízben is kitűnő és solidnak 
megismert B ra i lSWel l e r J ánOt -ch ronome te r és 
műórás urnák 25 óv óta fenálló óra üzletét S Z í ^ í í u PII 
(szülővárosában), készséggel és részrehajlatlanul a leg
melegebben ajánlani. Kelt márcziushóban 1872. 
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1. Aczél Károly, H.-M.-Vásárhely. 
Aigner Gy., gyógysz. Világoson. 
Angyal Dénes, Nagy-Váradon. 
Boursy F. őrnagy a 46. sorezr. 

5. Begyáts Lenhárd, leik. Isaszegen. 
Bosnyák Károly, Holdmézesen. 
Csermelényi Iván, ügyv. Szegeden. 
Chován ^sigm., népt. Szarvason. 
Ernyősy L., főgymn. ig. Szegeden. 

10. Fogarasi Gábor, tanár Karczagon. 
Fábián J., leik B.-K.-Szóllősön. 
Dr. Freibeisz Ign., Pesten. 
Gottlieb Vilmos, Kir.-Daróczon. 
Greszl J., tanító N.-Stamorán. 

15. Gál Imre, ref. leik. N-Kerekin. 
Dr. Grünwald József, Pesten. 
Holczer I., urad sz. Szeghalmon. 
Katkits J. , kasznár Dézsánfalván. 
Köhler Andr., ref. tanító Gönczön. 

20. Katona A., fómérn. T 'Kanizsán. 
Kovácsics E., erdész Doroszlón. 
Kalmár Gy., lelkész Horgoson. 
Dr. Klein Fülöp, ügyvéd Pesten. 
Lázár G., m. k. postám. Vernáron. 

25. Dr. Lrw Lipót, főrabbi Szegeden. 

Markó S., jegyző Fok-Szabadin. 
Molnár Lajos tanitó Üj-Kécskán. 
Máltay P , ny. adó-ellen. Szolnokon. 
Neiszer János, leik. Rézbányán. 

80. Paál N., r. k. leik. Sebeshelyen. 
Iíeichmann József, Tisza Lökön. 
Dr. Reinitz Márk., Pesten. 
Rényi József, ügyvéd Técsőn. 
Rapcsák J., jegyző Orosházán 

35. Szalmásy G.. gymn. tanár Karczag. 
Sándor J , építész Sebeshelyen. 
Szabó P , főoktató N.-Kerekin. 
Dr. Singer M., korh. fóorv. Szeged. 
Schlesinger Márk, Malomvizon. 

40. Schulhoff J., száz. Mezőhegyesen. 
Sárfy Szilárd, T.-Egyeken. 
Sohajda János, Sáros-Patakon. 
Schaffer, m. k. postm. H.-Hegyesen. 
Schuller József, keresk. Szabadkán. 

45. Török A., p . ü. titkár Kassán. 
Tamaskovits F., jegyző Vasadon. 
Treszky I., m. k. postáig. Szegeden. 
Tatár Nagy M.,r. tanitó Magy-Itteb. 
Weitzenfeld Illés, ügyvéd Pesten. 

50. Weisz Móricz, órás Pesten. 
Számtalanszor történik, hogy csupán csak előítéletből mel

lőztetik a kisvárosi magának valódi érdemet szerzett és képzett művész és honfi ; 
mert többnyire a bécsi órakereskedők mindent igérő és ámító hirdetéseinek hitelt 
adva, oly silány szerkezetű, hasznavehetlen órák vásároltatnak, melyek — mit az 
alólirottak nagyrésze is bizonyíthat — igenis játékszernek, de óráknak semmi 
esetre sem nevezhetők; ezen a szándékos csalással határos eljárás ellen kötelesség 
erélyesen felszólalni, és mindenkit óvatosságra inteni. 

kitűnő i O S a ^ U órákat vásárolni vagy javít tatni a közönség 
tapasztalása szerint tehát, egyetlen biztos forrás 

Brauswetter János 
chronometer- és múórásrál az első valódi kulcs nélkül fölhúzható remontoir 
inga órák szabadalmazott föltalálója, ki az 1871-ik évi londoni világkiállításon 
d i s z o k m á n y n y a l lón kitüntetve; továbbá külföldön, különösen pedig afranczia 
Svájcz óragyáraiban 12 éven át az óramüvészet minden titkait magáévá tette és 
a hozzávaló gépekkel el van látva, valamint Münchenben is az elméleti és gya-
koilati vizsgát eddig még senki által meg nem közelített sikerrel végezte. 

Fr t . 
1 0 - 1 2 
1 3 - 1 4 
1 5 - 1 7 
15—16 
1 6 - 1 8 
20—22 

Férfi-órák. 
Ezüst hengeróra 4 rubinnal 

» » aranyszél. ugrói, 
n » dupla tokkal 
» » kristályüveggel 
» horgonyóra 15 rubinnal 
» » dupla tokkal 18-
» angol horgonyóra 15 rubinnal 

kristályüveggel 18,20,22—24 
» ugyanaz dupl. 22, 24, 26 - 28 
» valódi horgony remont. fűiénél 

fölhúzható kristály-üveggel 30, 
82, 35. 

» ugyanaz duplatokkal 35, 37—40 
Arany horgonyóra 3. szám. (18 kar.) 

aranyból 15 rubinnal 36, 38, 
46, 50. 

» horg. duplatokk. 55, 58, 65, 70 
» horgonyóra kristályüveggel 42, 

45, 55, 65 

Arany horg dr. duplatokk. 62, 65,70. 80 
» valódi remontoir horgonyórák 

kristályüveggel 65, 70, 80, 90 
» ugyanaz duplatokbal 100, 110, 

120, 160. 
Hölgy-órák. 

Ezüst hengeróra 4 rubinnal 1 3 - 1 6 
Arany órák 3-mas számú (18 karátos,) 

aranyból 
» hengeróra t és 8 rubinnal 25, 

27, 30, 33. 
» ugyanaz dupla födéllel 38, 40, 

45, 48. 
» horgonyóra 15 rub. 42, 45, 48, 50 
» ugyanaz duplát. 50, 52, 58, 60 

S e r k e n t ő k , órával együtt 7 ft., gyer-
tyagyujtóval 10 ft., 8 napos 12 ft. 

Ezenkívül minden egyéb kívánható 
órák kaphatók, ugy munkás órák is. 

legnagyobb választékban saját találmányú uj készülék
kel, melyeken a tokon kivül legyen az 1—2 vagy 3 nehezékkel mind egyszerre 
filhuzni, úgyszintén megindítani és a mutatókat igazítani lehet Körülményes 
leírás és árjegyzék kívánatra ingyen beküldetik. 

| / | évi Írásbeli jótállásról szóló iratot kap minden óra vevője. 5 évit 
* " pedig minden javitás megrendelője használati utasítással együtt. 
A zsebórákat függő és fekvő, egyszóval minden helyzetben és rázkódásban, 

arányossan és pontosan szabályozva adom által a közönségnek. 
E V " Arany és ezüst órák, lánczok a m. k. ellenőri hivatal által megvizsgál -

vák s minden nemben dús és a legdíszesebb választékban kaphatók. 0 V Ezüst 
óralánczok 3—8 frtig, hosszuk 6—15 frtig, 3-mas számú aranylánczok rövid 
1 8 - 7 0 frtig, hosszú 35 —100 frtig. Talmiarany, bronz- és aczéllánczok is kap
hatók. Tárgyak, melyek nem tetszenének, kicseréltetnek. Órák, arany és ezüst a 
legmagasb árig cserébe elfogadtatnak. (MV~ Vidéki megrendelések a pénzösszeg 
előleges beküldése, vagy utánvét mellett pontosan teljesíttetnek. 
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Yidats István gépgyára 
Pesten, kétnyul-utcz^ 8. sz. 

ajánlja a t. gazdász urak becses figyelmébe legjobb szerkeze; ü vi
lághírű 

Vidats-ekéit, állítható taligáit, szecskavágoit, darálóit, 
Cséplőgépeit gőz- és lóerőre, 

Kukoricza-morzsolóit, gép-siéna-gereblyéit és VIDATS-rostáit 
s kitűnő borfajtáit stb. 

Biztos kútfőből tudomásunkra esvén, mikép találkoznak külföldi 
gyárak, melyek gyárunk készitményeit, a Viduts-ekékot utáncsináltatni 
s a Vidats nevet is az igy utáncsinált ekékre hamisan rányomatni szabad
nak tartják. 1280 (4-6) 

Ezen jogtalan és méltánytalan, de e mellett ránk nézve káros eljá
rás ellen midőn ezennel határozottan tiltakozni kötelességünknek tarta
nok, egyszersmind figyelmeztetjük tisztelt gazdászainkat, kik gyárunkat 
megrendeléseikkel m.gtis: telni méltóztatnak, és azokat, kik gyárunk 
készítményeinek elárusitásával foglalkozni óhajtanának, miszerint me<-
rendeléseiket ezentúl a hamis ekékkeli megcsalatás kikerülése tekinteté
ből közvetlenül gyárunkban Pesten, 2 nyul-utcza 8. sz. megtenni szí
veskedjenek. 

Képes árjegyzékeket kívánatra bérmertesen küldünk. 

Foulke és Társa 
ügyvédek és telepitők 

•—:' j j 1269 (11—52) 

New-York, 
140 B r o a d w a y . 

Ingi 

A tolib tekintélyes orvos által ajánlott,: Heckenas t Gusz távná l Pesten megjelent 
* fényes eredményekkel alkalmazásba vett és minden könyvárusnál és könyvkötőnél 

sérvkeuóes kapható: 

altesti sérvek ellen 
S t u r z e n e j t g e r Go t t l i eb - tö l 

Herisauban (Svájcz), 
nemcsak magánál a készítőnél rendelhető 
meg. hanem az alábbirt raktárból is. Az 
«;g> átalában semmi káros anyagokat nem 
foglal magában s meggyógyít még elévült 
aérveket is, — s legtöbb esetben tökéletesen. 

E g y tégely ára 3 ft. 2 0 kr. 
R a k t á r Pes t en : F o r m a * y | f . 

_g\ n;_'> szerésznél. 1273 (4—6) 

Aradi fogságom alatt i r t 

ADATOK 
az 1848—49. évi szabadságharcz, 

különösen 
az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról. 

I r ta 
Kásion Impérfalvi Csutak Kálmán 

honvéd ezredes. 
8-rét, fúzve 1 forint 60 krajezár . 

Löwinger A. és Társa 
papir- ^Jíí 

kereskedése 
Pesten, 

hatvani-uteza 6. sz., 
a , . t a n a l ó h o z " 

ajánlja a következő alkalmi czikkeket: 

Levélpapírok. 
100 db. névvel dombornyomat 50 kr. 
100 levél és 100 boríték dombornyo

mása i 1 fr,., 1 ft. 20 kr. 
100 db. monogrammal szinnyomattal 

1 ft. 40 kr., 1 ft. 80 kr., 2 ft. 50 kr. 
100 levél és 100 boríték, mindkettő mo

nogrammal 2 ft. 80 kr., 3 ft. 50 kr . 
100 levél czéggel, fekete nyomat 80 kr., 

1 ft. 20 kr. 
ö » y 100 levél és borítékhoz diszes 

doboz adatik. 
1 rizsma, 960 levél negyedrétben, czég-

gel fekete nyomat 7, 8, 12 ft. 
1000 boríték csöpü papirból, negyedrét 

a czéggel fekete nyomatban 5, 6 ft. 

Látogató-jegyek 
a la Minute. 

Színes nyomatban 100 db. finom fehér 
bristolpapir 50 kr. 

100 db. finom szines karton 80 kr. 
100 db. finom franczia félfénvü papíron 

1 ft. 
100 db. kőnyomatu finom kettósfényii 

vagy bristol papiron 90 kr. 
Minden további sor 10 krral több. 

Levélpecsét-bélyegek. 
1000 db. aranynyomatu 2 ft. 50 kr. 
1000 » veres 2 ft. 75 kr. 
1000 » domborbettikkel két szinben 

3 ft. 75 kr . 
Minden további ezer 50 krral olcsóbb 

£ V ~ N a « y vá la s t t ék 'mindenfé le 
üzlet i , j e g y z é k ! és máso ló könyvek* 
• en. - Nyomda i m u n k á k megrende 
lem szer in t a lehetó l ego lc sóbb á r a 
kon . — Levélbel i m e g r e n d e l é s e k 
u tánvé t mel le t t te l jes í t te tnek. 

flV* A fennt e lősoro l t mennyi 
-é l teken klvul — kevesebb nem ren
delhető meg. 1284 ( 3 - 4 ) 

Cs. és kir. szabadal
mazott, a maga nemé
ben egyetlen hatású 
p a t k á n y - és egé r 

i r tó sze r . Egy bádog doboz ára 1 ft., 6 
doboz 5 ft. o. é. 

Cs. és kir. szab. gyökere
sen ha tópo loska - i r t ó sze r , 
bútorok számára. Egy üveg 
ára 4 0 kr. 6 üveg 2 ft. o. é. 

Fölülmulhatlan hatású po loska - i r t ó -
szesz , falazat számára. Festésnél, me
szelésnél vagy falak mázolásánál a fes
tékbe, mészbe vagy vakolatba keverésre 
alkalmas. Egy pintes üveg ára 1 ft., 6 
pintes üveg 5 ft. o. é. 1 pintes üveg elég
séges egy középnagyságú szobára. 

Spec ia l i t á s , kitű
nően biztos és gyöke
resen ható sváb-boga r 
(Heimchen) i r t ó -po r . 
1 csomag ára 3 0 kr., 
6 csomagára 1 ft. 5 0 kr. 

Va lód i p e r s a r o v a r po r , 
a bolhák, molyok, legyek, han
gyák stb. kiirtására. Égy nagy 
üveg ára 4 0 kr., 6 nagy üveg 
2 ft o. é. — Egy kis üveg ára 
2 0 kr., 6 kis üveg 1 ft. o. é. 

A legcsekélyebb megrendelések 
is, a illeték beküldése vagy utánvét mel
lett, pontosan teljesíttetnek. Minden 
czikkhez a szükséges használati utasítás 
mellékelve van. 

8 W Nagybani árszabályok a t. ez. 
gyógyszerész és kereskedő urak kívána
tára dij- és bérmentesen megküldetnek. 

SMf~~ Alólirt gyár, kölcsönös meg
egyezés folytán, egyszersmind városi há
zak, falusi birtokok, gyárak, áruraktá
rak, kórházak és egyes helyiségeknek 
személyzete álral a nevezett férgektőli 
megtisztitására kezesség mellett vállal
kozik. 1 2 9 2 ( 1 - 2 4 ) 

9 V " Azon hathatós eredmények kö
zül, melyek féreg-irtó szereim alkalma
zása által elérettek, csupán a következő
ket vagyok bátor kiemelni: a magy. kir. 
miniszter-elnökség és magy. kir. belügy
minisztérium palotái; továbbá Festetich 
Ágoston és Festetich Dénes grófok pa
lotái stb. stb. 

Számos megrendelést vár: 

R E I * § B., 
magyar, kir. szab. vegy-szerek gyára A 

férgek gyökeres kiirtására 
Pes ten , b á r o m ko rona -u t eza 9 . sz . 

Kiadó-tulajdonos Heckenas t Gusztáv. - Nyomatott «.jm ..yomdájában Pesten 1872. (egyetem-uteza 4-ik szám alatt) . 

Előfizetési fo l té te lek : a V a s á r n a p i Újság és Po l i t i ka i Újdonságok együ t t : Egész évre 10 frt. — Fél évre 5 frt. 
Csupán V a s á r n a p i Újság : Egész évre 6 frt. Fél évre 3 frt. — Csupán Pol i t ikai Újdonságok: Egész évre 5 frt. — Fél évre 2 frt. 50 kr. 

„fl<F" Hirdetési dijak, a Vasárnapi UJság és Politikai l jdonsaeokat illetőleg: Egy négyszer hasábzott petit sor. vagy annak helye, egyszeri igtatisnál 10 krajezárba; háromszori vagy 
többszöri igtatásnal csak 7 krajezárba számittatik. — Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad Bécsben: Oppelik Alajos, Wollzeile Nr. 22. és Haasenstein és Vogler, Wollzeile Nr. 9. — 
Bélyeg-dij, külön minden igtatás után 30 krajezár. 

A ki a külföldi eseményeknek hü meg
figyelője, lehetetlen, hogy észre ne vette 
volna, miszerint az 1868 végén alakult an
gol minisztériumnak, a melynek kormányra 
lépését diadalörömmel üdvözölte Albion s 
vele az egész szabadelvű kontinens, meny
nyire inog az alap lábai alatt. 

Gladstone, a minisztérium elnöke, a libe
rális reformer sok tekintetben nem felelt 
meg a reménynek, melyet bátor föllépéséhez 
a közvélemény kötött. A felekezeti és okta
tásügy körül tanusitott ingadozó magatar
tás s a Gladstone-Granville minisztériumnak 
az Alabama-kérdés tisztázása 
körül tapasztalt eljárása nagy 
elégületlenséget szült. Az Ala-
bama névről nevezett kártala
nítási szerződésben oly homá
lyos, oly zavart Ígéreteket tesz 
Anglia, melyek az amerikaiak 
értelmezési talentumának a 
legtágabb tért nyitják meg. Ez 
csak akkor került napvilágra, 
mikor Amerika kártérítési igé
nyei a genfi bíróság elé ter
jesztettek. Ekkor derült ki, 
hogy Anglia kormánya rá 
hagyta magát szedetni, a mi 
mind a közvéleményben, mind 
a parlamentben feltünöleg rósz 
vért csinált. A liberális több
ség, melyre a kormány támasz
kodott, ingadozni kezdett, s eh
hez járult, hogy a Gladstone-
kabinet némely részletesebb 
kérdésekben ismételve oly ta
pintatlanságot árult el, hogy 
parlamenti pártja lassanként 
mállani kezdett. 

A titkos szavazás kérdésé
nél a kormány elfogadta Lea-
tham módositását, mely szerint 
az oly választó, a ki szavazó je
gyét másnak megmutatja, fog
sággal és birsággal büntettes
sék. Ez sokak előtt tulszigoru 
rendszabálynak tűnt fel, s a 
javaslat a parlamentben egy szavazattal ki
sebbségben maradt és megbukott. — Az adó-
reformbillnél, mely a terhes földadót szabá
lyozni akarta, a kormány a bilinek ellene 
nyilatkozott, s ekkor már száz szavazat
tal maradt kisebbségben. 

G l a d s t o n e . 
A titkos szavazás kérdése a módosított 

Leatham-féle javaslat folytán néhány nap 
múlva újra a parlament elé hozatott. Ekkor 
a kormány újra 28 szavazattal maradt mi
noritásban. 

Ez mind egy hét alatt történt, de miután 
e kérdéseknél nem elvi, hanem speciális te
kintetek képezték a fősúlyt: e három vere
ség még nem vonhatta maga után szükség
kép a kormány bukását. 

Ekkor került elő a Fawcet-féle bili. 
Ennek czélja volt a tiszta tanszabadság be
hozatala a dublini egyetemen s az egyházi 

G L A D S T O N E . 

eskü-formulák eltörlése, a mi mind a szabad
elvűek, mind a radikálisok, mind a confor-
misták, mind a protestáns államegyház esz
méivel telitett konzervativek felfogásának 
megfelelt. Ez magyarázza meg, miért pár
tolta a toryk nagy része is Fawcet indítvá

nyát. Gladstone a bili mellett íratta fel ma
gát, azonban ugy, hogy annak csak első ré
szét pártolja, a másodikat elveti, s az egy
házi esküformulát meg akarja tartani. 

Ebből az a gyanú merült fel, hogy 
Gladstone az ír képviselőknek titkos ígére
teket tett, s ezek által gátoltatik oly javaslat 
keresztül vitetése, mely a liberális párt kö
vetelményeinek megfelel. E gyanút Anglia 
legnagyobb lapja, a „Times" is kimondta. 

A kormány erre kijelenté a parlament
nek, hogy a dublini trinity-college-re vo
natkozó bili elfogadásában nem lát ugyan 

bizalmatlansági szavazatot, de 
elegendő oknak tartja a visz-
szalépésre. — Erre a Fawcet 
javaslata letűnt a parlament 
napirendjéről s a kormány
válságnak egyelőre vége van. 

De a baj azért gyökeresen 
orvosolva nincs, csak lappang 
s akármikor kiüthet, a mikor 
is valószínűleg torykormány 
fogja elfoglalni a jelenlegi mi
nisztérium helyét. 

Gladstone, daczára jelzett 
botlásainak, egyike az ujabb 
idő legnagyobb politikusainak 
s a jelen történetkönyvében 
neve a legkiválóbb lapok egyi
kére lesz följegyezve. Érdemes 
tehát közelebbről ismertetni 
meg olvasóinkat az államférfiú 
egyéniségével. 

Gladstone (William Ewart) 
tisztes polgári család ivadéka. 
1809-ben decz. 26-án született 
Liverpoolban. Atyja egy elő
kelő kereskedő czég főnöke 
nagytehetségű fiát gondos ne
velésben részesité. Az ifjú ta
nulmányait az ottani iskolában 
kezdé meg s az oxfordi egye
temen végezé kitűnő sikerrel. 
Kivált az ó-görög klasszikái 
irodalommal oly előszeretettel 
foglalkozott, hogy már nyil

vános pályája kezdetén Anglia legelső hel-
lenistájának lőn elismerve. 

Tanulmányainak befejezése után hosszabb 
kirándulást tett a kontinensre, s már 1833-
ban, egy évvel az első reformbill elfogadta
tása után, huszonnégy éves korában mint 




